
     

 

 

 

 

 

 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 
Intencionalidade 

 
A intencionalidade é a forma como o leitor se posiciona 

para desenvolver o texto a partir de uma intenção. Significa dizer 
que o autor, antes de elaborar o texto, deve ter uma intenção 
pré-determinada que pode ser impressionar, refletir, comunicar 
algo, criticar, convencer, etc. O produtor deve estar disposto a 
elaborar um texto coerente com seu propósito, coeso e útil para 
que seja possível atingir o seu objetivo. No texto dissertativo, a 
intenção parte da ideia de convencer o seu leitor de que sabe 
argumentar em defesa de um posicionamento específico de 
acordo com a temática discutida. 
 

Aceitabilidade 

 
O texto deve ser aceitável em termos de realidade, ou 

seja, o leitor deve ter contato com ideias que não firam os 
Direitos Humanos e que estejam de acordo com a realidade 
vivenciada nos mais diversos contextos. O produtor deve, 
portanto, preocupar-se em construir um texto claro e útil para o 
leitor, este possui uma expectativa de vir a conhecer o 
posicionamento do autor do texto sobre determinado assunto. 
Por isso o texto não deve ser contraditório, obscuro e deve levar 
em conta o momento histórico em que está inserido.  
 

Focalização temática 

 
O texto deve se apresentar em um foco objetivo, no 

qual o autor o desenvolve privilegiando a função referencial da 
linguagem. Neste caso, o texto fica centrado no tema ou objeto 
abordado. Desta forma, o autor evita uma aproximação 
excessiva à redação e utiliza a linguagem impessoal de modo 
mais adequado e natural.  

Outro aspecto importante é a forma como o autor se 
posiciona diante do tema. Este deve considerar seus 
conhecimentos e valer-se de seu repertório cultural para 
desenvolver a dissertação a partir de um foco objetivo, definindo 
uma tese que esteja enquadrada dentro do tema.    
 

Intertextualidade 

 
 Trata-se de uma influência direta ou indireta de um ou 
mais textos literários (ou não) preexistentes na elaboração de 
um novo texto. Desenvolve-se um diálogo entre dois ou mais 
textos verbais ou não verbais e pressupõe um repertório cultural 
partilhado entre o produtor do texto e seu leitor.  
 

 
 
 
 
 
 

Leia o texto a segui UM TEXTO para identificar a 
intertextualidade 
 

TEMA: A INFLUÊNCIA DO ECA SOBRE AS AÇÕES DOS 
JOVENS 
 

Capitus atuais 
          Os olhos de ressaca de Capitu, assim descritos por 
Machado de Assis em “Dom Casmurro”, são os mesmos das 
moças e rapazes contemporâneos a esta era da informação e 
comunicação, pois são olhos que avançam cada vez mais 
ferozes sobre o mundo e arrastam para dentro de si o que lhe é 
pertinente. No entanto, esse olhar era diferente antes da 
puberdade, ele já foi ingênuo como o do Chapeuzinho Vermelho. 
Foi uma incrível metamorfose, que modificou não só o 
psicológico dos pré-adultos modernos como também a visão da 
sociedade em relação a eles. Nesse sentido, por já estarem 
destituídos de inocência, tornar os jovens quase inimputáveis, 
como faz o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é ir em 
desacordo com a atual realidade. Infelizmente, não é rara a 
substituição dos carrinhos e bonecas por armas de fogo, 
consoantes a objetivos e premeditação das ações por parte dos 
adolescentes que trocaram, conscientemente, as brincadeiras 
de roda e interagiram com a criminalidade. 
          Inegavelmente, equipará-los penalmente aos adultos 
seria um equívoco, pois, de fato, são pessoas ainda não 
formadas por completo, principalmente intelectual e 
emocionalmente, e isso dá-lhes o direito a tratamentos 
especiais. Todavia, não quer dizer que deverão ser praticamente 
intocáveis pela justiça. Ora, é nítida a má influência dessa 
excessiva proteção, pois torna-os destemidos e 
despreocupados por saberem que serão imunizados perante os 
tribunais. 
         Acerca disso, é questionável a validação dos artigos sobre 
esse assunto que constam no ECA, já que, apesar da pouca 
idade, são capazes de violar a paz da sociedade. É verdade que 
a ressocialização do jovem infrator em instituições estatais já se 
caracteriza uma punição, primordialmente pelas péssimas 
condições em que se encontram a maioria delas. Entretanto, são 
poucos os casos em que o Estado retém para si o delinquente 
e, quando isso acontece, o tempo em que o menor permanece 
retido é insuficiente para remodelá-lo moralmente. 
          Em síntese, para esses jovens transgressores, a 
“Constituição Infantil” tornou-se regra de um jogo cada vez mais 
perigoso para a sociedade, que já é deficiente em inúmeros 
outros aspectos, mas divertidíssimo e sem limites para eles, 
afinal, a vitória é garantida. Em outras palavras, apesar da sua 
extrema importância, o ECA está desatualizado, alguns de seus 
pontos precisam ser reformulados de acordo com os parâmetros 
atuais. Sem mais, caso novos comandos não sejam dados, não 
é difícil imaginar um futuro trágico para o país, como os 
desfechos de obras Machadianas, já que aumenta, a cada ano, 
a perturbação da ordem e paz social por parte daqueles que 
possuem, assim como a amada de Bentinho, ’’olhos de cigana 
oblíqua e dissimulada”. 
 

EXERCÍCIOS 
Leia 

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 
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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. 
 
01. 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. 
 
02. 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 eIV.      e)  I, II, III e IV. 
b)  II, III e IV.        d) I, III E IV. 
 

03. 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. 

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) 

 
04.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. 
 

05. 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. 
 

06. 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. 
 
 
 
 
 
 

http://www.cartacapital.com.br/app/materia.jsp?a=2&a2=6&i=3593
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07.Assinale a alternativa que melhor resume a imagem 
acima: 

a) Trata-se de um texto clássico no qual os soldados estão em 
posição típica dos militares. A intenção é recrutar pessoas ao 
serviço militar. 
b) É uma propaganda atípica do exército brasileiro, em que os 
dois militares estão demonstrando que são felizes por 
pertencerem às forças armadas. 
c) Usando linguagem formal apenas, os soldados procuram 
demonstrar como é bom pertencer às forças armadas do Brasil. 
d) Usando ora linguagem formal, ora linguagem informal, 
procura atrair jovens para o serviço militar obrigatório. 
e) Com o emprego apenas de linguagem informal, com os 
soldados em posição que demonstra descontração, a 
propaganda visa convocar os jovens a participar do exército 
brasileiro. 
 

08. Observe o desenho, bem como a disposição dos textos 
escritos e, a seguir, julgue a alternativa que melhor descreve 
o texto: 

a) Trata-se de um texto com linguagem plurissignificativa e 
expressiva, no qual se descreve a profissão do historiador. 
b) Trata-se de uma charge, na qual há uma ironia em torno da 
figura do escavador. Os recursos verbais são mais importantes 
que os não verbais para a composição de sentido. 
c) É um texto científico no qual se descreve a atividade de 
arqueólogos que, junto ao Marechal Cândido Mariano da Silva 
Rondon, chegaram ao Mato Grosso. 
d) É um infográfico o qual trata dos resquícios arqueológicos 
encontrados no Mato Grosso. 
e) É uma ilustração sobre o processo de colonização do Mato 
Grosso em que foram achados resquícios de alta tecnologia 
empregada pelos índios. 
 

LEIA O TEXTO ABAIXO: 
 

 O hipertexto refere-se à escritura eletrônica não sequencial e 
não linear, que se bifurca e permite ao leitor o acesso a um 
número praticamente ilimitado de outros textos a partir de 
escolhas locais e sucessivas, em tempo real. 

Assim, o leitor tem condições de definir interativamente 
o fluxo de sua leitura a partir de assuntos tratados no texto sem 
se prender a uma sequência fixa ou a tópicos estabelecidos por 
um autor. Trata-se de uma forma de estruturação textual que faz 
do leitor simultaneamente coautor do texto final. O hipertexto se 
caracteriza, pois, como um processo de escritura/leitura 
eletrônica multilinearizado, multisequencial e indeterminado, 
realizado em um novo espaço de escrita. Assim, ao permitir 
vários níveis de tratamento de um tema, o hipertexto oferece a 
possibilidade de múltiplos graus de profundidade 
simultaneamente, já que não tem sequência definida, mas liga 
textos não necessariamente correlacionados.  

ARCUSCHI, L. A. Disponível em: http://www.pucsp.br. Acesso em: 29 
jun. 2011. 

 

09.O computador mudou nossa maneira de ler e escrever, e o 

hipertexto pode ser considerado como um novo espaço de 
escrita e leitura. Definido como um conjunto de blocos 
autônomos de texto, apresentado em meio eletrônico 
computadorizado e no qual há remissões associando entre 
si diversos elementos, o hipertexto. 

a) é uma estratégia que, ao possibilitar caminhos totalmente 
abertos, desfavorece o leitor, ao confundir os conceitos 
cristalizados tradicionalmente. 
b) é uma forma artificial de produção da escrita, que, ao desviar 
o foco da leitura, pode ter como consequência o menosprezo 
pela escrita tradicional. 
c) exige do leitor um maior grau de conhecimentos prévios, por 
isso deve ser evitado pelos estudantes nas suas pesquisas 
escolares. 
d) facilita a pesquisa, pois proporciona uma informação 
específica, segura e verdadeira, em qualquer site de busca ou 
blog oferecidos na internet. 
e) possibilita ao leitor escolher seu próprio percurso de leitura, 
sem seguir sequência predeterminada, constituindo- se em 
atividade mais coletiva e colaborativa. 
 

10. Os desenhos acima fazem referência a outro texto, 
ambos corretamente explicados em: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

11. Os principais esportes, a exemplo do futebol, deixaram o 

amadorismo das primeiras competições e deram lugar a 
negociações de jogadores, bilheterias, transmissões, 
licenciamentos e comercialização de produtos diversos. 
Sobre a relação entre esporte e indústria cultural, considere 
as afirmativas a seguir. 

a) A indústria cultural, mediada pela diversão, está presente em 
diversas modalidades esportivas e exerce influência sobre os 
consumidores. 
b) A diversão no capitalismo tardio constitui um prolongamento 
do horizonte do trabalho. 
c) A diversão patrocinada pela indústria cultural está envolta em 
uma aura que desconsidera os aspectos mercadológicos. 
d) A indústria cultural valoriza, mais do que as práticas 
esportivas em si, a audiência e o discurso sobre o 
entretenimento. 
 

12. 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. 
 



     

13.  
SIM, O JORNALISMO PRECISA TOMAR CUIDADO PARA 
NÃO  SERVIR  AO CRIME ORGANIZADO E ÀQUELES QUE 
QUEREM  DESMORALIZAR A DEMOCRACIA 
         

 Uma coisa vocês não podem negar a este escriba, não é? 
Desde o primeiro dia, apontei a ação dos petistas — 
encabeçados por Lula, José Dirceu e Rui Falcão — para usar as 
tramoias de Carlinhos Cachoeira e seu grupo para tentar melar 
o processo do mensalão e para intimidar a imprensa. A coisa 
agora é escancarada! Ontem, Rui Falcão perdeu qualquer 
restinho de pudor e declarou que a “mídia” será o próximo alvo 
do governo. Tudo indica que falou apenas em nome da banda 
heavy metal do PT, não do Planalto.  
Trato do assunto em outro post. Muito bem. “Melar” o mensalão 
compreende, entre outras coisas, um esforço para desmoralizar 
ministros do Supremo Tribunal Federal e o procurador-geral da 
República, Roberto Gurgel. A imprensa independente — aquela 
que não é financiada com dinheiro público nem é subordinada a 
uma rede criminosa montada na Internet (isso ainda vai dar o 
que falar, anotem aí) — tem de tomar cuidado para não fazer, 
involuntariamente, o serviço da bandidagem.  
 Infelizmente, aqui e ali, isso está acontecendo. Dado o pano de 
fundo, exporei aqui um caso emblemático. Antes de fazê-lo, no 
entanto, é preciso proceder a uma digressão para esclarecer 
algumas coisas.   (veja.abril.com.br/blog/Reinaldo) 
 

O texto de REINALDO AZEVEDO apresenta uma linguagem 
que flutua entre o formal e o informal. Isso faz com que o 
texto... 

a) ...fique confuso, pois o leitor tem que lidar com dois códigos 
muitos diferentes. 
b) ...se torne interessante e humorístico já que o leitor fica 
chocado com as afirmações. 
c) ...tenha um ar de deboche frente aos fatos que estão sendo 
abordados. 
d) ...atenda aquelas pessoas mais refinadas, que pertencem aos 
extratos superiores da sociedade, pois só elas entendem as 
variações da  linguagem. 
e) ... deprecie quem escreveu, pois dá mostras de que ele não 
sabe fazer um texto uniforme. 
 

14. Tomando o registro formal como aquele praticado em 
ambientes em que não há tanta liberdade expressiva e o 
informal como o praticado diariamente, pode-se afirmar que 
há FORMALIDADE/INFORMALIDADE em: 

a) tentar melar o processo / muito bem. 
b) vai dar o que falar / aqui e ali, isso está acontecendo. 
c) o serviço da bandidagem / antes de fazê-lo. 
d) subordinada a uma rede criminosa / negar a este escriba. 
e) um caso emblemático / perdeu qualquer restinho de pudor. 
 

15.OBSERVE A CHARGE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Há no texto uma expressão de duplo sentido sobre a qual o 

apelo da propaganda é construído. Transcreva tal expressão e 
explique os dois sentidos que ela pode ter. 
b) Há também uma ironia no texto da propaganda, que contribui 

para o seu efeito reivindicativo, expressa no enunciado: 
“Aproveita enquanto tem água.” Explique a ironia contida no 
enunciado e a maneira como ele se relaciona aos elementos 
visuais presentes no cartaz. 
 

LEIA 
 

A falta de recato com a própria intimidade, revelada sem pejo em 
algumas páginas da internet, nas telas do “Big Brother” e nas 
traseiras de automóveis, onde se veem grudadas figurinhas 
representativas da composição da família proprietária, constitui, 
em um primeiro olhar, exercício de direito à autoexposição. 
Pondero, para a reflexão do leitor, que o abuso desse direito à 
imagem escancarada poderá levar à supressão do direito 
fundamental à privacidade, abrindo espaço para a ditadura do 
monitoramento oficial ilimitado. 
É, contudo, no exagerado exercício individual do direito de abrir 
mão da privacidade que mora o problema. Se considero normal 
informar ao estranho que vai à traseira do meu carro que somos 
cinco em casa, como poderei exigir da loja da esquina a 
manutenção em segredo do cadastro que lá preenchi? Por que 
o fiscal do Imposto de Renda deveria se privar de vasculhar 
minha conta corrente se é gratuito a todos os que me “seguem” 
o quanto gastei no final de ano em determinado shopping? 

Adaptado de Roberto Soares Garcia, Folha de S.Paulo, 27/02/2011 
 

16.Considere as seguintes afirmações: 

I. O texto caracteriza-se como relato pessoal, com teor 
fortemente subjetivo, com verbos no passado, tendo por objetivo 
relatar uma situação particular vivida por seu autor. 
II. O texto segue o estilo da crônica, sendo curto e leve, em 
linguagem informal, com objetivo principal de entreter o leitor por 
meio do uso destacado de humor. 
III. O texto é um artigo de opinião persuasivo, em que seu autor 
se posiciona criticamente, defendendo uma tese por meio de 
argumentos que conduzem o leitor para uma conclusão. 
 

Assinale: 

a) se apenas I e II estiverem corretas. 
b) se apenas II e III estiverem corretas. 
c) se apenas I estiver correta. 
d) se apenas II estiver correta. 
e) se apenas III estiver correta. 
 

LEIA 
 

Acontece que os cientistas são humanos. Os livros de História 
normais se esquecem de mencionar esse fato, mas eles são. 
Leibniz, Newton, Kepler, Mendel, Pasteur – todos foram 
acusados de fraude, e podem muito bem tê-la cometido. A 
acusação contra Leibniz, feita enquanto ele ainda era vivo, foi de 
plágio. Não sei se realmente ele era culpado, mas a Sociedade 
Real de Londres decidiu que sim e o condenou. O estudioso R. 
Westfall, em 1973, acusou Newton de “fraude deliberada”, pois 
descobriu que o cientista falseou os números para atingir os 
dados desejados. Kepler sempre afirmou que sua teoria sobre a 
órbita elíptica dos planetas se apoiava em cálculos matemáticos, 
mas, em 1990, descobriram que os números haviam sido 
inventados, e seu crime foi expresso em manchete de jornal. 
Mendel relatou proporções genéticas que não poderia ter visto 
em suas plantas e que não poderiam ter resultado de “acidentes 
de mostragem”. Ninguém sabe, contudo, se foi Mendel ou um de 
seus assistentes quem cometeu o erro. Pasteur, o cientista 
francês que descobriu como o calor mata os germes, mentiu a 
respeito de seus métodos, manipulou os dados e roubou uma 
ideia de um concorrente. As falcatruas foram descobertas no 
começo da década de 1990. 

(SHENKMAN, R. As mais famosas lendas, mitos e mentiras da história do 
mundo. Rio de Janeiro: Ediouro, 2005. Adaptado.) 

 
 
 



     

17.A tese apresentada no texto é defendida por meio de 

a) dados estatísticos. 
b) exemplos. 
c) argumento de autoridade. 
d) argumento religioso. 
e) raciocínio lógico. 
 

LEIA 
 

Medo da cidade 
 

Hoje não existem grandes utopias. Alternativas para o que é 
percebido como problema das cidades são imaginadas, como a 
adoção de soluções particulares e a criação de espaços que 
negam o que é a essência do urbano moderno: abertura, 
liberdade, heterogeneidade, imprevisibilidade, anonimato. 
Privatização virou uma palavra mágica, remédio para todos os 
males, caminho para a modernidade numa era em que já não se 
acredita em progresso ou no desenvolvimento induzido pelo 
Estado. 
O receituário neoliberal manda privatizar, livrar-se do Estado, 
adotar soluções particulares e fragmentadas. Esse receituário, 
aplicado à segurança e ao espaço urbano, agrava tendências 
para as quais pretende ser solução, como a violência. 
Privatização, enclausuramento e isolamento, além de não 
poderem resolver o problema da segurança, fazem o medo 
circular e alimentam o ciclo de violência. De fato, eles 
reproduzem o medo da cidade sem poder criar um espaço sem 
medo. A noção do público como resíduo, como o que sobra do 
lado de fora dos muros, como aquilo que é para os que não têm 
meios de se defender por si próprios, além de não-democrática, 
não pode conduzir a uma solução para o problema da violência. 
Segurança é uma questão pública e coletiva, não privada. 
Porque a violência tem a ver com o estranho, o imprevisível, o 
desconhecido, pensa-se que possa ser controlada através de 
fortificações e cercamentos. Mas segurança tem a ver com a 
ordem pública, não com a ordem privada intramuros. A 
multiplicação de seguranças privadas e de todos os esforços de 
enclausuramento e blindagem minam a autoridade pública, a 
única capaz de manter a ordem e a segurança coletivas. Além 
disso, tornam mais explícita a desigualdade social.(CALDEIRA, T.) 
 

18.Uma das teses defendidas pela autora. 

a) Políticas privatizadoras devem propor construções fortificadas 
como medida de segurança. 
b) O convívio com o medo deve-se à separação entre as esferas 
do público e do particular. 
c) A segurança deve ser mantida pelo Estado, garantindo uma 
convivência mais democrática entre os cidadãos. 
d) O neoliberalismo propõe soluções que visam à segurança 
daqueles que não têm como se defender. 
e) O poder público busca soluções que se assemelham àquelas 
propostas pela segurança privada. 
 

19. No texto, a cidade é mostrada como: 

a) organização político-geográfica que, apesar dos problemas, 
possibilita experiências pessoais e interpessoais. 
b) modelo de organização espacial contemporâneo deteriorado 
pela ocupação desordenada, o que a torna inviável. 
c) exemplo da adoção do receituário neoliberal, responsável 
pelo surgimento da violência que assola o meio urbano. 
d) fruto da globalização, o que garante uma sociedade de iguais, 
preocupados com o bem comum. 
e) lugar que privilegia a homogeneidade, tolhendo 
manifestações de subjetividade. 
 

20. As palavras do primeiro parágrafo: utopias, 
heterogeneidade e males poderiam ser substituídas, sem 
prejuízo de sentido, respectivamente, por 

a) deslumbramentos, distinção e viroses. 
b) projetos, diversidade e mazelas. 
c) ilusões, hegemonia e achaques. 
d) enganos, igualdade e problemas. 
e) planejamentos, variedade e doenças. 
 

LEIA  
 

Sobre os perigos da leitura 
 

 Nos tempos em que eu era professor da Unicamp, fui designado 
presidente da comissão encarregada da seleção dos candidatos 
ao doutoramento, o que é um sofrimento. Dizer esse entra, esse 
não entra é uma responsabilidade dolorida da qual não se sai 
sem sentimentos de culpa. Como, em 20 minutos de conversa, 
decidir sobre a vida de uma pessoa amedrontada? Mas não 
havia alternativas. Essa era a regra. Os candidatos 
amontoavam-se no corredor recordando o que haviam lido da 
imensa lista de livros cuja leitura era exigida. Aí tive uma ideia 
que julguei brilhante. Combinei com os meus colegas que 
faríamos a todos os candidatos uma única pergunta, a mesma 
pergunta. Assim, quando o candidato entrava trêmulo e se 
esforçando por parecer confiante, eu lhe fazia a pergunta, a mais 
deliciosa de todas: “Fale-nos sobre aquilo que você gostaria de 
falar!”. [...] 
 A reação dos candidatos, no entanto, não foi a esperada. 
Aconteceu o oposto: pânico. Foi como se esse campo, aquilo 
sobre o que eles gostariam de falar, lhes fosse totalmente 
desconhecido, um vazio imenso. Papaguear os pensamentos 
dos outros, tudo bem. Para isso, eles haviam sido treinados 
durante toda a sua carreira escolar, a partir da infância. Mas falar 
sobre os próprios pensamentos – ah, isso não lhes tinha sido 
ensinado! 
 Na verdade, nunca lhes havia passado pela cabeça que alguém 
pudesse se interessar por aquilo que estavam pensando. Nunca 
lhes havia passado pela cabeça que os seus pensamentos 
pudessem ser importantes. 

 (Rubem Alves, www.cuidardoser.com.br. Adaptado) 
 

21.De acordo com o texto, os candidatos 

a) não tinham assimilado suas leituras. 
b) só conheciam o pensamento alheio. 
c) tinham projetos de pesquisa deficientes. 
d) tinham perfeito autocontrole. 
e) ficavam em fila, esperando a vez. 
 

22.Na frase "O fio da ideia cresceu, engrossou e partiu-se" 
ocorre processo de gradação. Não há gradação em: 

a) O carro arrancou, ganhou velocidade e capotou. 
b) O avião decolou, ganhou altura e caiu. 
c) O balão inflou, começou a subir e apagou. 
d) A inspiração surgiu, tomou conta de sua mente e frustrou-se. 
e) João pegou de um livro, ouviu um disco e saiu. 
 

23. No trecho: "...dão um jeito de mudar o mínimo para 
continuar mandando o máximo", a figura de linguagem 
presente é chamada: 

a) metáfora 
b) hipérbole 
c) hipérbato 
d) anáfora 
e) antítese 
 
 
 
 


