
     

 

 

 

 

 

 
                               INTERPRETAÇÃO DE TEXTO  
Eu vou, vocês ficam. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charge de Chico Caruso para a saída de cena de Chico Anysio 

 
Outro que também pegou o caminho de cima foi o Chico Anysio. 
Tão bem retratado na charge (aí acima) de um outro Chico, o 
Caruso, partiu deixando pelo menos 200 personagens que, 
definitivamente, não vão, nunca, sair de cena. 
Os personagens do Chico Anysio me remetem à minha primeira 
infância. O programa de TV que ele já fazia no início dos anos 
70 é parte das minhas lembranças auditivas e visuais mais 
distantes. Hora do programa do Chico era hora de rir diante da 
TV. 
 

01.Ambiguidade é a duplicidade de sentidos, característica de 

alguns termos, sentenças que expressam mais de uma acepção, 
muito utilizado na linguagem poética ou literária. Tomando por 
base o conceito dado, pode-se afirmar que há ambiguidade no 
trecho. 
a) “Hora do programa do Chico era hora de rir diante da TV”. 
b) “Eu vou, vocês ficam”. 
c) “O programa de TV que ele já fazia no início dos anos 70”. 
d) “Os personagens do Chico Anysio me remetem à minha 
primeira infância”. 
e) “Outro também que pegou o caminho de cima foi o Chico 
Anysio”. 
 

02. Observe a figura abaixo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Houve certamente na semana passada um crescimento 
significativo no número de refugiados chegando à Turquia, e 
muitas dessas pessoas estão vindo de Aleppo e de vilas 
vizinhas”, disse Adrian Edwards, porta-voz do Alto Comissário 
das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR).Forças sírias 
forçaram rebeldes a saírem de uma distrito estratégico de 

Aleppo, mas ainda ocorrem confrontos e a ONU afirma que o 
conflito que envolve a Síria não terá um vencedor. 

Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters. Publicada em 

10/08/2012. 
Os refugiados representados na foto buscam abrigo em outros 
países em função 
a) da violência no Iraque após a desocupação dos americanos 
na região. 
b) da guerra entre nações árabes, que ficou conhecida como 
“primavera árabe”. 
c) dos conflitos na síria, originados nas manifestações pela 
deposição do presidente Bashar Al Assad. 
d) dos conflitos entre judeus e palestinos na faixa de gaza. 
e) da mais recente crise econômica, que provocou forte 
desemprego em países da Europa ocidental. 
 

03. Leia 
Cerca de 6% das crianças brasileiras sofrem de hipertensão 

Como não existe uma cultura de medir a pressão arterial na 
infância e na adolescência, a doença é sub diagnosticada 
nesses pacientes. 
De 6 a 8% das crianças brasileiras já são hipertensas. E na 
maioria das vezes nem sabem que têm a doença, já que não 
existe uma cultura de medir a pressão arterial na infância e na 
adolescência. A tendência é que o índice cresça por causa da 
obesidade. 

Matéria publicada em portal 
UOLhttp://www.educacaofisica.com.br/index.php/escola/canais-

scola/crescimentodesenvolvimento/25447-cerca-de-6-das-criancas-brasileiras-
sofrem-de-hipertensao 

 
Estudos comprovam que os exercícios aeróbios como 

caminhada, corrida, ciclismo, natação, dança, ginástica aeróbica 
e hidroginástica, com frequência de 3 a 5 vezes por semana com 
duração de 30 a 60minutos por sessão podem reduzir a pressão 
arterial em 10 mmHg. Já que o treinamento de força deve ser 
trabalhado como auxiliar do treinamento aeróbico, sempre com 
restrições, principalmente quanto à intensidade e duração dos 
exercícios. Pensando nisso podemos falar que 
a) para melhorar a hipertensão a melhor atividade seria somente 
a musculação. 
b) para melhorar a hipertensão seria recomendado atividades 
físicas leves com uma alimentação rica em gordura. 
c) o melhor tratamento da hipertensão são atividades de grande 
intensidade. 
d) o recomendado para a melhoria da hipertensão são exercícios 
moderados com uma alimentação balanceada. 
e) para o hipertenso é recomendado treinar na equipe de 
natação e de futsal de um clube. 
 

04. Intertextualidade é a relação entre dois textos caracterizada 

por um citar o outro. Ela pode ter uma base temática, quando os 
textos apresentam em comum um tema, uma determinada 
ideologia ou visão de mundo. Também pode ter uma base 
estatística, quando um texto apresenta certos procedimentos 
muito conhecidos em outro texto, com, por exemplo, o emprego 
de palavras, expressões ou estruturas sintáticas similares. 
Observe o humor no texto de Laerte. Sua construção foi feita a 
partir da intertextualidade. 

 
 
 
 

Português 

Prof.: Marcelle 
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De que modo ela é indicada? 
a) A intertextualidade está na citação explícita pelo uso do verbo 
terminar. 
b) A intertextualidade está na exemplificação de dois tipos de 
pizza: romana e margherita. 
c) A intertextualidade está no convite explícito feito pelo 
interlocutor no 2º quadrinho. 
d) A intertextualidade está na citação implícita de uma expressão 
indicada pelo uso de reticências. 
e) A intertextualidade está na linguagem não verbal que 
implicitamente sugere o lado s  
 

05.Leia  
Chega de imaginar: a copa de 2014 começa agora, no Rio 

No Maracanã, palco da final da Copa do Mundo de 2014, a 
seleção brasileira recebe a Inglaterra, uma das candidatas à 
conquista da taça no ano que vem. Nas arquibancadas (ou 
melhor, nas cadeiras numeradas do estádio totalmente 
remodelado) estarão dezenas de milhares de torcedores, 
incluindo turistas europeus, asiáticos e latino-americanos 
hospedados no Rio de Janeiro. Nos camarotes, autoridades e 
convidados, e nas tribunas, jornalistas vindos de todas as partes 
do planeta. Para auxiliar o torcedor, um batalhão de voluntários, 
e de olho em todos os detalhes, os representantes da Fifa e do 
Comitê Organizador Local(COL). Imagina na Copa? O bordão 
está prestes a ficar obsoleto. O Mundial começa já neste 
domingo, como amistoso marcado para as 16 horas (de Brasília) 
e com a primeira grande prova do Brasil em sua missão de 
receber a grande festa do futebol internacional. O evento, é 
claro, ainda não merecerá a mesma atenção dos jogos do 
Mundial. Será uma prévia do ensaio geral do torneio, a preliminar 
do grande teste que será a Copa das Confederações - ou seja, 
ainda há tempo para corrigir as falhas e amenizar os problemas 
estruturais. 

www.http://veja.abril.com.br/noticia/esporte 

 
O futebol, como elemento da cultura e expressões da tradição 
nacional, atingiu um nível de profissionalismo e desenvolvimento 
que extrapola os estádios de futebol. É apresentado no cenário 
mundial através da Copa do Mundo de forma crítica, reflexiva e 
emancipada devido ao fato de: 
a) o evento acontecer no brasil. 
b) ser apresentado como uma atividade de lazer. 
c) ser identificado com a alegria da população brasileira. 
d) promover a reflexão sobre a alienação provocada pelo futebol. 
e) ser associado ao desenvolvimento do país. 
 

06. Leia 
Esparadrapo 

Há palavras que parecem exatamente o que querem dizer. 
"Esparadrapo", por exemplo. Quem quebrou a cara fica mesmo 
com cara de esparadrapo. No entanto, há outras, aliás de nobre 
sentido, que parecem estar insinuando outra coisa. Por exemplo, 
"incunábulo*” 
QUINTANA, Mário. Da preguiça como método de trabalho.Rio de Janeiro, Globo. 

1987. p. 83. 

 
*Incunábulo: [do lat. Incunabulu; berço]. Adj. 1- Dizsedo livro 
impresso até o ano de 1500./ S.m. 2 -Começo, origem. 
 

A locução "No entanto" tem importante papel na estrutura do 
texto. Sua função resume-se em:  
a) ligar duas orações que querem dizer exatamente a mesma 
coisa. 
b) separar acontecimentos que se sucedem cronologicamente. 
c) ligar duas observações contrárias acerca do mesmo assunto. 
d) apresentar uma alternativa para a primeira ideia expressa. 
e) introduzir uma conclusão após os argumentos apresentados. 
 

07. Leia 
 

Quando os portugueses se instalaram no Brasil, o país era 
povoado de índios. Importaram, depois, da África, grande 
número de escravos. O Português, o Índio e o Negro constituem, 
durante o período colonial, as três bases da população brasileira. 

Mas no que se refere à cultura, a contribuição do Português foi 
de longe a mais notada. Durante muito tempo o português e o 
tupi viveram lado a lado como línguas de comunicação. Era o 
tupi que utilizavam os bandeirantes nas suas expedições. 
Em1694, dizia o Padre Antônio Vieira que as famílias dos 
portugueses e índios em São Paulo estão tão ligadas hoje umas 
com as outras, que as mulheres e os filhos se criam mística e 
domesticamente, e a língua que nas ditas famílias se fala é a 
dos índios, e a portuguesa a vão os meninos aprender à escola. 
TEYSSIER, P. História da língua portuguesa. Lisboa: Livraria Sáda Costa, 1984 
(adaptado). 
 

A identidade de uma nação está diretamente ligada à cultura de 
seu povo, O texto mostra que, no período colonial brasileiro, o 
Português, o Índio e o Negro formaram a base da população e 
que o patrimônio linguístico brasileiro é resultado da 
a) contribuição dos índios na escolarização dos brasileiros. 
b) diferença entre as línguas dos colonizadores e as dos 
indígenas. 
c) importância do padre Antônio vieira para a literatura de língua 
portuguesa. 
d) origem das diferenças entre a língua portuguesa e as línguas 
tupi. 
e) interação pacífica no uso da língua portuguesa e da língua 
tupi. 
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