
     

 

 

 

 

 

 
                               INTERPRETAÇÃO DE TEXTO  
 
Os sentidos de linguagem ( denotação e conotação) 

 
Um texto pode ter várias características: 
ele pode estar em prosa ou em verso; ter 
forma fixa ou não; ser denotativo ou 
conotativo; ser dissertativo, narrativo ou 
descritivo; ser verbal ou não verbal, 
dentre outras. 

 
 

 
TEXTO DENOTATIVO E TEXTO CONOTATIVO 
 

O texto DENOTATIVO é aquele que usa os vocábulos em seu 
sentido real. Assim: 
 

Comprei uma casa. 
 

A janela da casa é grande e tem vista para o mar. 
 

Quero viver em um lugar calmo. 
 

O texto CONOTATIVO explora as várias significações de um 
vocábulo. Assim: 
Comprei o castelo em que vou reinar. 
 

Abri as janelas de meu coração e por ele entrou um mar de 
amores. 
 

Quero viver de bem com a vida! 
 

Ao texto conotativo é dado o nome de “texto metafórico”. Nele 
são exploradas as figuras de linguagem mais variadas. 
Vale destacar que o uso deste tipo de linguagem não se dá 
apenas em poemas. Vejamos: 
 
METÁFORA NA ESCOLA 
Ensinar é uma viagem. 
 

O ensino é o cultivo do aluno. 
 

Ensinar é travar uma guerra. 
 

METÁFORAS NA CIÊNCIA 
 

Os cientistas estão investigando as causas. 
 

As células doentes residem junto a outras sãs. Para o mesmo  
endereço são enviados os medicamentos. 
 

METÁFORAS NO MUNDO DOS NEGÓCIOS 
Essas são as condições para a empresa voltar a trilhar o caminho 
do lucro. 
 
As faculdades devem alertar quanto ao rumo para um destino 
profissional promissor. 
 

Se o empregado não sabe o caminho adotado pela 
administração, como pode pegar os ventos favoráveis? 
 

A empresa apostou nele e agora vai para o quintal do 
concorrente 
 
É chamado de TEXTO VERBAL aquele que usa como código a 
linguagem escrita: palavras, frases, orações, pontuação típica 
da escrita. 

 

Da árvore do silêncio pende seu fruto, a paz. (Arthur Schopenchauer) 

 
O TEXTO NÃO VERBAL é o que emprega 
desenhos, fotos, formas, cores, gráficos 
para comunicar-se. 

 

A fusão destes dois tipos TEXTUAIS 
também é possível: propagandas e charges 
exploram essa mistura. 

 
EXERCÍCIOS  
 
01.Não somos tão especiais 
 

Todas as características tidas como exclusivas dos humanos 
são compartilhadas por outros animais, ainda que em menor 
grau. 
 

INTELIGÊNCIA 
A ideia de que somos os únicos animais racionais tem sido 
destruída desde os anos 40. A maioria das aves e mamíferos 
tem algum tipo de raciocínio. 
 

AMOR 
O amor, tido como o mais elevado dos sentimentos, é parecido 
em várias espécies, como os corvos, que também criam laços 
duradouros, se preocupam com o ente querido e ficam de luto 
depois de sua morte. 
 

CONSCIÊNCIA 
Chimpanzés se reconhecem no espelho. Orangotangos 
observam e enganam humanos distraídos. Sinais de que sabem 
quem são e se distinguem dos outros. Ou seja, são conscientes. 
 

CULTURA 
O primatologistaFrans de Waal juntou vários exemplos de 
cetáceos e primatas que são capazes de aprender novos hábitos 
e de transmiti-los para as gerações seguintes. O que é cultura 
se não isso?BURGIERMAN, D. Superinteressante, n. 190, jul. 2003. 
 

O título do texto traz o ponto de vista do autor sobre a suposta 
supremacia dos humanos em relação aos outros animais. As 
estratégias argumentativas utilizadas para sustentar esse ponto 
de vista são 
a) definição e hierarquia. 
b) exemplificação e comparação. 
c) causa e consequência. 
d) finalidade e meios. 
e) autoridade e modelo. 
 
02. Leia  
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Considerando-se a finalidade comunicativa comum do gênero 
e o contexto específico do Sistema de Biblioteca da UFG, esse 
cartaz tem função predominantemente 
a)socializadora, contribuindo para a popularização da arte. 
b)sedutora, considerando a leitura como uma obra de arte. 
c)estética, propiciando uma apreciação despretensiosa da 
obra. 
d)educativa, orientando o comportamento de usuários de um 
serviço. 
e)contemplativa, evidenciando a importância de artistas 
internacionais. 
 

03. Analisando a charge, é correto afirmar que: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. A troca de uma letra e, consequentemente, de um fonema, é 
responsável por parte do efeito de humor do texto. 
II. Em “Refém Casados”, há erro de concordância. 
III. No contexto, não é possível depreender a referência do 
pronome este em neste estado. 
 
Está correto apenas o que se afirma em: 
a) I e II.     b) II e III.     c) somente III.    d) I, II e III.    e) II e III. 
 
04. Leia a charge abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A charge de Aroeira traz a presidente Dilma e o senador 
Homero Juca. A charge reflete um momento delicado em que 
a base aliada à presidente ameaça deixar de lhe dar apoio. 
Para tanto, o autor da charge: 
a) Abre mão da figura mitológica de Medusa, esta que congela 
as pessoas quando faz um “olho-no-olho”. 
b) Lança mão da figura mitológica de Medusa, a qual 
transforma em pedra aqueles que a olham nos olhos. 
c) Usa a figura folclórica de Hera a qual tem ervas na cabeça 
e petrifica os homens com sua beleza. 
d) Faz uso da personagem mítica de Hera, deusa da sabedoria 
e da sedução (olhos-nos-olhos). 
e) Faz uma mistura entre Hera e Medusa a fim de mostrar que 
Dilma pode matar ou seduzir seus aliados. 

ANALISE A TIRA DO CARTUNISTA ANGELI E RESPONDA 
À(S)QUESTÃO(ÕES). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05. (Ufms 2010) De acordo com a tira, escreva V para oque for 

verdadeiro e F para oque for falso:  
(__) Não é possível que alguém viva sem ter contatocom o 
mundo. 
(__) O personagem é um ermitão, que gosta de viverem 
isolamento. 
(__) O autor faz uma apologia ao uso dos 
recursoscontemporâneos de comunicação. 
(__) O personagem mantém uma posição de receptividadecom 
relação àcomunicação. 
(__) Causa estranhamento o fato de alguém recusar-sea utilizar 
os atuais meios de comunicação parainteragir com as pessoas. 
 
06. (Ufms 2010) Sobre os enunciados da tira, escreva Vpara o 

que for verdadeiro e F para o que for falso:  
(__) As palavras email, blog e twitter não sãoestrangeirismos 
incorporados à língua portuguesa. 
(__) A palavra orkutzinho não é uma construçãopossível na 
língua portuguesa. 
(__) A palavra orkutzinho pode ser entendida como 
umneologismo da língua portuguesa. 
(__) O uso excessivo de palavras estrangeiras dá àtira um 
caráter conotativo e metafórico. 
(__) Os estrangeirismos presentes na tira pertencemao mesmo 
campo de significação. 
 
07. Qual é a razão para se acentuar a palavra“paciência”, que 

aparece no último quadrinho da tira? 
 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

08. (Ufsc 2011) A poesia pode ser encontrada nasformas e 

lugares mais inusitados, como nestainscrição em um 
parachoque de caminhão: 
 
 
 
 



     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O texto como aparece acima (todo em maiúsculas esem sinais 
de pontuação), apresentado a diferentesleitores, teve as 
seguintes interpretações: 
I. Um dia o interlocutor (a quem o texto é dirigido)estará morto 
e enterrado, e de nada valerá seuorgulho, que será coberto 
pela terra. 
II. O orgulho do interlocutor é tão grande que cobre oplaneta 
Terra. 
 
Considerando essas duas possibilidades deinterpretação, 
escreva V para o que for verdadeiro e F para o que for falso:  
(__) a presença de sinais de pontuação e adiferenciação entre 
maiúsculas e minúsculas 
contribuiriam para tornar o texto maispolissêmico, abrindo 
possibilidades para mais 
interpretações. 
(__) a interpretação I é descabida, porque o verboestá 
conjugado no presente doindicativo, entãonão pode referir-se 
a um evento futuro. 
(__) a interpretação I implica uma metonímia: a terracobrir o 
orgulho significa cobrir a pessoaorgulhosa. 
(__) a interpretação II implica uma hipérbole: oorgulho de 
alguém é tão grande a ponto de cobrira Terra. 
(__) para que ocorra a interpretação I, é necessárioque o termo 
“a terra” seja tomado como objetodireto do verbo e que o termo 
“o teu orgulho”seja entendido como sujeito. 
 
09. Leia o poema abaixo: 

 
Filtro solar 
Senhoras e senhores da turma de 2003: 
Filtro solar! 
Nunca deixem de usar o filtro solar 
Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro seria esta: 
usem o filtro solar! 
Os benefícios a longo prazo 
Do uso de filtro solar estão provados 
E comprovados pela ciência 
Já o resto de meus conselhos 
Não tem outra base confiável 
Além de minha própria experiência errante. 
Não mexa demais nos cabelos, senão quando você 
chegar aos 40, vai aparentar 85. 
Cuidado com os conselhos que comprar, 
mas seja paciente com aqueles que os oferecem. 
Conselho é uma forma de nostalgia. 
Compartilhar conselhos é um jeito de pescar o 
passado do lixo, esfregá-lo,repintar as partes feias e reciclar 
tudo por mais doque vale. 
Mas no filtro solar, acredite! 

Pedro Bialhttp://letras.terra.com.br/pedro-bial/138161 

 
De acordo com o texto de Pedro Bial, somente um de seus 
conselhos pode ser comprovado porque ébaseado 
a) nas experiências de vida de cada indivíduo. 
b) na utilização de filtro solar de forma aleatória. 
c) no compartilhar dos conselhos que são dados ao longo da 
vida. 

d) na comprovação de métodos científicos. 
e) na forma como cada um vê o outro 
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