
     

 

 

 

 

 

 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 
01.Leia 

Globalização: sociedade anônima 
 

Como os efeitos da globalização vêm nos atingindo já 
há um bom tempo, está mais do que na hora de buscar analisá-
los: uma das formas de se conhecer um fenômeno é sofrer suas 
consequências. Quando Maquiavel dizia, metaforicamente, que 
é da planície que melhor reconhecemos a montanha, admitia 
que aposição dos subalternos é estratégica para a análise de 
quem está por cima. Hoje, os poderosos da globalização 
proclamam: "Vejam, estamos todos na montanha!" O problema 
é que a grande maioria da humanidade continua a rastejar no 
raso da planície. 
 A dificuldade da análise dos vários aspectos da 
globalização está em separar o joio do trigo, ou mesmo em tentar 
reconhecer os elementos que aparecem como em estado de 
fusão. A princípio, não há como contestar os benefícios dos 
avanços tecnológicos, da comunicação pela Internet, da 
derrubada de muros físicos e simbólicos, do escancaramento 
das fronteiras econômicas, da tentativa de pôr fim a todo e 
qualquer apartheid. Tudo isso é apresentado e vendido dentro 
do grande "pacote" da globalização. 
Mas... 
 Mas a experiência vem nos dizendo também outras 
coisas. A concentração de renda é cada vez mais brutal; se as 
grandes operações econômicas ignoram os limites políticos dos 
países, defendem muito bem o espaço fechado, reduzidíssimo 
de seus centros de decisão. No mundo globalizado, o sentimento 
nacionalista é tido como uma aberração romântica, mas os 
países mais poderosos não abrem mão dos "legítimos 
interesses" da "soberania nacional". Desse ponto de vista, só 
subdesenvolvido não precisa ter pátria, pois se alguém contesta 
o American Wayo Flife imediatamente se levantam os hinos e as 
bandeiras... Em suma: a globalização é ótima para quem a 
comanda, lembrando-nos que a melhor posição num stand de 
tiro continua sendo atrás da espingarda. 
 O sonho de uma comunidade ampla e harmônica é 
antigo. Quando Platão imaginou sua República ideal, 
obviamente não pensava em Césares, Napoleões, ou impérios 
colonizadores, nem em todo-poderosos diretores de fundos 
internacionais; pensava em sábios legisladores. Hoje as bolsas 
de valores, se não geram empregos, geram mais efeitos do que 
todos os congressos dos países do Terceiro Mundo. E quando 
um senador primeiro-mundista defende drástica intervenção no 
Oriente Médio, o que está por trás de seu voto é uma convicção 
política, a indústria de armamento sou o olho gordo no petróleo 
alheio? Não se pode confundir o desejo de uma ampla 
solidariedade internacional com as práticas de um hipermercado 
planetário. 
 estanho, se dourado, não ganha as propriedades do 
ouro, assim como o emblema de uma Ferrari no capô de um 
fusquinha não o transforma num bólido. A ideologia da 
globalização pretende impor, alegando o "interesse universal", 
um sistema privado que potencializa o lucro privado. Em outras 
palavras: otimiza-se a equação de interesses de uns poucos 
como se essa operação resolvesse a complexa matriz de todos 
os interesses. 
 No plano cultural, a situação não é menos contraditória. 
As informações circulam na velocidade da luz, provocam 
reações em cadeia, e tanto podem tratar da preservação do 
ambiente, do desenvolvimento sustentável, da clonagem e dos 

transgênicos, quanto estimular o consumo desenfreado, a 
pornografia, a agressividade e a competição. Nesse cadinho 
miraculoso pretende-se apurar uma substância homogênea, na 
qual se sintetizariam os princípios universais e se eliminariam 
todas as contradições. No mercado da cultura globalizada, 
muitos corpos parecem querer ocupar o mesmo espaço, 
substituindo-se a hierarquia, a escolha e o mérito dos valores 
pelo vale-tudo da mídia e do interesse do mercado. O aspecto 
mais assustador da globalização está nisto: ela se apresenta 
como uma realidade instalada e um planejamento do nosso 
futuro histórico tão eficaz que, a partir dela, ficamos dispensados 
de pensar, de hesitar, de duvidar. Na programação desse 
megacomputador globalizante, somos todos usuários, clientes e 
assinantes; para ela, a consciência crítica representa um vírus a 
ser detectado e eliminado. Já os que não estão ao seu alcance, 
os que sequer ingressaram no mercado como consumidores, 
esses simplesmente não contam: que façam o favor de não 
incomodar o ritmo da civilização, da tecnologia e do progresso, 
morrendo em silêncio, anonimamente, na planície. 
 

No parágrafo 1, o autor cita Maquiavel 
a) e contesta a coerência da afirmação do pensador italiano. 
b) e traduz a linguagem figurada utilizada pelo pensador italiano. 
c) para demonstrar que a globalização nos atinge há um bom 
tempo. 
d) para confirmar que é tempo de irmos em busca das causas 
da globalização. 
e) para evidenciar sua discordância com relação à frase do 
pensador. 
 

02. Contrariamente à frase de Maquiavel, está empregada em 

sentido denotativo a expressão grifada em: 
a) (parágrafo 1) "Vejam, estamos todos na montanha!". 
b) (parágrafo 1) ...a grande maioria da humanidade continua a 
rastejar no raso da planície. 
c) (parágrafo 2) A dificuldade da análise (...) está em separar o 
joio do trigo. 
d) (parágrafo 2) ...não há como contestar os benefícios dos 
avanços tecnológicos. 
e) (parágrafo 2) Tudo isso é apresentado e vendido dentro do 
grande "pacote" da globalização. 
 

03. Considere o apresentado abaixo, fragmento de texto que 
circula na internet. 

As diferentes maneiras de contar a mesma história 
 

Se a história da Chapeuzinho Vermelho fosse verdadeira, como 
ela seria veiculada pela imprensa brasileira? 
 

*Jornal Nacional* 

(William Bonner): 'Boa noite. Uma menina chegou a ser 
devorada por um lobo na noite de ontem.' 
(Fátima Bernardes): 'mas a atuação de um caçador evitou a 
tragédia.' 
 

*Discovery Channel* 
"Vamos determinar se é possível uma pessoa ser engolida viva 
e sobreviver." 
 

*Revista Isto É* 

"Gravações revelam que lobo foi assessor de político influente." 
 

*Revista Superinteressante* 
"Lobo Mau: mito ou verdade?" 
 

*Revista Tititi* 
"Lenhador e Chapeuzinho flagrados em clima romântico em 
jantar no Rio." 
 
*O Povo* 
*O Dia* 

"Lenhador desempregado tem dia de herói." 
I. (William Bonner): ' [...] Uma menina chegou a ser devorada por 
um lobo na noite de ontem.' 
II. (Fátima Bernardes): 'mas a atuação de um caçador evitou a 
tragédia.' 

Português 

Prof.: Marcelle 

 



     

 
Considerando I e II, e transformando o discurso direto em 
indireto, tem-se a seguinte formulação correta: 
a) I noticiou que uma menina tinha sido devorada por um lobo 
na noite antecedente, mas II retificou que a atuação de um 
caçador evitava a tragédia. 
b) I informou que uma menina havia chegado a ser devorada por 
um lobo na noite anterior, mas II acrescentou que a atuação de 
um caçador havia evitado a tragédia. 
c) I declarou que uma menina poderia ter sido devorada por um 
lobo na noite precedente, mas, informou II, a atuação de um 
caçador evitou a tragédia. 
d) I deu a notícia de que uma menina chegava a ser devorada 
por um lobo quando a atuação de um caçador evitou a tragédia, 
pelo que informou II. 
e) I tornou público que uma menina chegou a ser devorada por 
um lobo na noite de ontem, porém a informação de II é: a 
atuação de um caçador evitou a tragédia. 
 
04. Leia 
 
 
 
 
 
Você não precisa carregar o  
Mundo nas costas para viajar 
bem preparado. 
                                                                                             
Selecionamos aqui 
produtos versáteis e leves 
para deixar sua bagagem 
mais completa e compacta.    
 
 

 
 
 
 
 
 

Considere, então, as seguintes afirmações: 
I. A ideia de peso excessivo, introduzida por carregar o mundo 
nas costas − atitude que a mensagem publicitária busca rebaixar 
−, está metaforicamente representada pela imagem da 
sobreposição das malas. 
II. Mala com alça é locução que dialoga, beneficiando - seda 
antítese, com conhecida expressão que, em sentido figurado, 
caracteriza pessoa que cria embaraços. 
III. São antagonismos que diretamente valorizam os produtos 
selecionados: Você / “Nós” (Selecionamos);carregar o mundo 
nas costas / leves; viajar bem preparado / bagagem mais 
completa e compacta. 
IV. A frase “Você não precisa carregar o mundo nas costas para 
viajar bem preparado”, apresentada como argumento a favor do 
serviço prestado, terá seu sentido potencializado se for 
associada à imagem do mochileiro. 
 

Está correto o que se afirma APENAS em 
a) I e II.    b) III e IV.   c) I, II e IV.   d) II e III.  e) I, III e IV. 
 
ATENÇÃO: AS QUESTÕES DE NÚMEROS 5 E 6 REFEREM-
SE AO TEXTOABAIXO. 
 

Manual do aluno distante 
 

Tudo o que você precisa saber antes de aderir ao treinamento à 
distância 
>>Faça uma autoanálise honesta: se você é um ser 
extremamente social e precisa de estímulo para treinar, prefira 
assessorias esportivas próximas, com amigos que cobrem sua 
presença e te estimulem a participar de treinos e competições. 
>> Para aderir aos treinos monitorados à distância, você precisa 
conhecer bem seu nível técnico e físico e ter passado da 

primeira fase. É necessário ter conquistado uma base razoável, 
que te permita ter boa percepção do seu corpo e ritmo. 
(“Tão longe, tão perto”, seção TREINAMENTO, de Maria Clara Vergueiro. In: GO 
OUTSIDE, agosto de 2012. p.51) 

 
05.Afirma-se corretamente: 
a) Ainda que apresente orientações para a execução ou o 
aperfeiçoamento de determinada tarefa, o trecho transcrito se 
afasta do que se espera de um manual ao introduzir o tipo de 
subtítulo que se tem acima. 
b) “Manual” supõe diálogo entre uma pessoa experiente em 
determinada prática e um jovem iniciante, situação didática que, 
em modalidade oral, ou até em escrita formal, aceita como 
correta a variação do emprego de você e te notada no trecho. 
c) Expressões enérgicas como faça, prefira, você precisa, É 
necessário são típicas de textos de autoajuda, inconvenientes, 
porém, aos padrões de um manual, em que deve prevalecer o 
tom amistoso característico das formas de aconselhamento. 
d) No contexto desse manual, especialmente observado o trecho 
prefira assessorias esportivas próximas, desaprova-se o fato de 
alguém ser extremamente social e precisa[r] de estímulo para 
treinar. 
e) O segmento precisa de estímulo para treinar expressa uma 
dedução que se obtém a partir da hipótese se você é um ser 
extremamente social, esta motivada pela específica – 
 
06.Substituição que preserva o sentido e a correção originais, 
sem exigir qualquer outra alteração na frase, está indicada em: 
a) Faça uma autoanálise honesta: se você é um ser 
extremamente social e precisa de estímulo / Faça uma 
autoanálise honesta e, sendo um ser extremamente social e ao 
precisar de estímulo. 
b) Faça uma autoanálise honesta: se você é um ser 
extremamente social e precisa de estímulo / Faça uma 
autoanálise honesta e, caso descubra que é um ser 
extremamente social e que precisa de estímulo. 
c) você precisa conhecer bem seu nível técnico e físico/ você 
precisa conhecer bem seus níveis técnico e também físico. 
d) você precisa conhecer bem seu nível técnico e físico/ você 
precisa: conhecer bem − seu nível técnico e físico. 
e) É necessário ter conquistado uma base razoável, que te 
permita / É necessário ter conquistado uma base razoável, 
permitindo. 
 

AS QUESTÕES DE NÚMEROS 7  REFERE-SE AO TEXTO 
APRESENTADO. 
 

Perto do alpendre, o cheiro das açucenas-brancas se misturava 
com o do filho caçula. Então ela sentava no chão, rezava sozinha 
e chorava, desejando a volta de Omar. Antes de abandonara 
casa, Zana via o vulto do pai e do esposo nos pesadelos das 
últimas noites, depois sentia a presença de ambos no quarto em 
que haviam dormido. Durante o dia eu a ouvia repetir as palavras 
do pesadelo, “Eles andam por aqui, meu pai e Halim vieram me 
visitar... eles estão nesta casa”, e ai de quem duvidasse disso 
com uma palavra, um gesto, um olhar.(Milton Hatoum. Dois irmãos) 

 
07.No fragmento acima, o 
a) autor descreve pormenorizadamente o que acontecia a Zana 
antes da noite em que ela deixou a casa em que morava, 
descrição exemplificada na primeira frase. 
b) narrador em terceira pessoa, ao contar a história de Zana, 
revela-se onisciente, conhecedor da intimidade mais profunda 
da personagem, como se nota, por exemplo, em rezava sozinha 
e chorava. 
c) narrador-personagem relata o que testemunhou sobre Zana, 
deixa o leitor ouvir a voz dessa personagem e comenta, 
inclusive, o comportamento da mulher de Halim, como se nota 
na última frase. 
d) narrador em primeira pessoa ocupa-se prioritariamente com a 
caracterização do espaço como se nota pela ocorrência de 
palavras como alpendre, chão, casa, quarto, entendendo-o 
como determinante do estado psicológico da personagem. 



     

e) narrador vale-se do discurso indireto para contar o que Zana 
repetia durante o dia, lembrando-se do pesadelo em que, 
sozinha, chorava pela partida de Omar. 
 

08. Leia 
 

Banana, a fruta mais consumida e perigosa do mundo 
 

No ranking dos alimentos mais cultivados pelo homem, 
ela só perde para o arroz, o trigo e o milho. Plantada em 
130países e fácil de pronunciar em qualquer língua, banana é 
banana em todos os quadrantes. Só as espécies variam: ao 
todo, 35; algumas exclusivas de determinadas regiões; todas 
pertencentes a um gênero de vegetal (herbáceo rizomatoso, de 
folhas basais imbricadas e inflorescências terminais), cujo nome 
científico, Musa, nada tem a ver com as deusas inspiradoras da 
Grécia. 
 E nós a temos em abundância, para dar e vender – só 
não mais que os indianos, seus maiores produtores. Um prodígio 
de design, nenhuma outra fruta se oferece ao consumo com 
igual facilidade. Nenhuma outra fruta a supera em versatilidade: 
in natura ou processada, cozida, assada, frita, amassada, doce 
ou salgada, só ou acompanhada, de qualquer jeito ela é um 
néctar. 
 Originária do sudeste asiático, seu berço provável foi a 
Nova Guiné, entre 8000 e 5000 a. C. Levada para a África por 
conquistadores islâmicos, de lá tomou o rumo do Novo Mundo. 
Delícia exclusivamente tropical, a maioria dos europeus levou 
séculos para ver uma de perto; e muitos, quando finalmente a 
provaram, a comeram com casca e tudo. A longa ignorância 
explica por que Jules Verne gastou tanta tinta para descrevê-la 
numa passagem de A volta ao mundo em 80 dias, publicado em 
1872. Ou seja, quatro anos antes de os americanos serem 
apresentados à sua primeira banana-d’água ou nanica, na 
Exposição do Centenário da Independência do país, na 
Filadélfia − a mesma em que Graham Bell apresentou ao mundo 
(e aos ouvidos do nosso Pedro II) o primeiro telefone. 
 Presente em canções e textos literários, ícone de 
movimentos culturais, a banana já inspirou mil coisas, desde 
objetos como bolsas e porta-celulares até turbantes (como os de 
Carmen Miranda), bares famosos (The electric banana) e 
apelidos de artistas (Milton Banana). Na Austrália, a região que 
hoje se chama Queensland chamava-se antes Bananaland. Mas 
a Bananolândia que nos diz respeito ficava mesmo por estas 
bandas atlânticas. Era um alegórico cafundó tropical governado 
por uma rainha que, raptada por um súdito empenhado na 
difusão da banana, chegava ao Brasil e apaixonava-se por um 
nativo. Qualquer semelhança com uma chanchada do cinema 
nacional não é mera coincidência. 
 Há ampla bibliografia sobre a banana. Um dos 
pesquisadores especialistas no a fruta já tenha provocado tantas 
mudanças de governos e regimes quanto o petróleo. Ele nem 
precisou ir a um countryclub hondurenho para tomar 
conhecimento do tenebroso passado da empresa United Fruit. 
Ele constatou que essa empresa exploradora de bananas e 
outras frutas tropicais, apelidada de The Octopus (o Polvo), 
moldou o planeta, depois de bananizar Honduras, Guatemala, 
Costa Rica, Panamá, Colômbia e Equador, explorando mão de 
o branativa, burlando o fisco, corrompendo civis e militares, 
arquitetando e financiando golpes e assassinatos. Desde 
quando? Praticamente desde o início do século passado, 
quando Theodore Roosevelt implantou as raízes do império 
americano no Caribe e nas Filipinas. Em 1911, os “soldados da 
banana” invadiram Honduras, depuseram o presidente e ainda 
exigiram que o seu substituto os reembolsasse pelas despesas 
da invasão. Em 1928, uma greve de 32 mil camponeses 
colombianos em terras da United Fruit terminou com mil deles 
liquidados a bala diante da estação de trem de Cienaga. 
 Já no período da Guerra Fria, jornalistas das revistas 
Time e Newsweek e dos jornais New York Times e San 
Francisco Chronicle foram embarcados para a Guatemala, às 
expensas da United Fruit e com tratamento VIP, para que vissem 
com seus próprios olhos a quantas o bolchevismohavia chegado 
no continente americano. Seus olhos −surprise! − acabaram 

vendo o que a United Fruit queria que vissem. Com a 
colaboração da CIA e o apoio de bases militares na Nicarágua e 
Honduras, o presidente Guzman foi deposto, humilhado e 
banido, abrindo caminho para mais uma ditadura militar no 
continente. 
 Doce e saborosa, a banana é, indiscutivelmente. Mas 
nenhum país do mundo gostaria de ser conhecido como uma 
“república das bananas”. 

(Adaptado de Sergio Augusto, O Estado de S. Paulo, 26/04/2008) 

 
No texto, 
a) ressalta-se a superioridade nutricional da banana, 
principalmente em relação a outros alimentos bastante 
cultivados, como o arroz, o trigo e o milho. 
b) atribui-se a grande difusão da banana como alimento, em todo 
o mundo, à facilidade da pronúncia da palavra que dá nome à 
fruta. 
c) detalham-se todos os atributos da banana, entre eles o seu 
design, este considerado fator que torna seu consumo 
insuperável, se comparado a outras frutas tropicais. 
d) salientam-se, paralelamente às vantagens da banana como 
produto agrícola, em escala mundial, os perigos potenciais 
desse alimento para a saúde. 
e) associam-se informações sobre a banana advindas de 
distintos campos de conhecimento, e que a relacionam a 
diversos aspectos da cultura, inclusive o político. 
 
09.… banana é banana em todos os quadrantes. Só as espécies 
variam... (1o parágrafo) 
Integrando os segmentos acima em uma única frase, ela 
preserva o sentido original e a correção se for assim formulada: 
banana é banana em todos os quadrantes, 
a) dado que as espécies variam. 
b) ainda que as espécies variem. 
c) exceto as espécies que variam. 
d) a menos que as espécies variem. 
e) enquanto as espécies variem. 
 
10.No quinto parágrafo, 
a) a frase inicial condensa a temática nele desenvolvida: resumo 
das obras sobre a banana, acompanhado de comentários 
acerca de cada uma delas. 
b) o paralelo que se estabelece entre banana e petróleo 
evidencia que ambos constituem meios para os governos 
implementarem o desenvolvimento de países. 
c) empregou-se conotativamente a palavra bananizar (linha53), 
cujo sentido é demonstrado na sequência da frase. 
d) a pergunta Desde quando? (linhas 56 e 57) é feita para que 
fique esclarecido que o presidente Roosevelt não teve 
responsabilidade sobre a bananização do Caribe. 
e) o emprego de Praticamente (linha 57) sugere que a afirmação 
sobre o presidente americano não tem base histórica, é mera 
suposição. 
 
11. Observe o anúncio abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qual o objetivo da propaganda acima? 



     

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 
 

12. Explique o que os termos em oposição sugerem e a 

importância dos mesmos na 

propaganda_________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 
13. Leia o anúncio abaixo divulgado pela Coca-Cola – 
refrigerante conhecido e vendido em todo o mundo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slogan constitui um tipo de frase breve, incisiva e penetrante, usada em 
publicidade e Propaganda. 

 
EXPLIQUE a inferência que podemos destacar em relação ao 
slogan utilizado no anúncio: Viva o lado Coca-Cola da música. 
 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 


