
     

 

 

 

 

 

 
                               INTERPRETAÇÃO DE TEXTO  
 

01.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 auto exposição. 
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 
 

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. 
 

02. 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.) 

 

A tese apresentada no texto é defendida por meio de 
a) dados estatísticos.                 d) argumento religioso. 
b) exemplos.                              e) raciocínio lógico. 
c) argumento de autoridade. 

03.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.) 
 

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. 
 

04. 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. 
 

05.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. 
 

06.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 
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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) 
 

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. 
 

07.O autor entende que os candidatos deveriam 
a) ter opiniões próprias.                      d) refletir sobre o vazio. 
b) ler os textos requeridos.                 e) ter mais equilíbrio. 
c) não ter treinamento escolar. 
 

08. A expressão “um vazio imenso” (3.º parágrafo) refere-se a 
a) candidatos.  b) pânico.   c) eles.   d) reação.     e) esse campo. 
 

09.  Leia 

 

 
 

Que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro 
quadrinho a persuadir sua interlocutora? 
a) Prova concreta, ao expor o produto ao consumidor. 
b)Consenso, ao sugerir que todo vendedor tem técnica. 
c) Raciocínio lógico, ao relacionar uma fruta com um produto 
eletrônico. 
d)Comparação, ao enfatizar que os produtos apresentados 
anteriormente são inferiores. 
e) Indução, ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do 
consumidor. 
 

10. Leia 
Das irmãs 
os meus irmãos sujando-se na lama 
e eis-me aqui cercada de alvura e enxovais 
eles se provocando e provando do fogo 
e eu aqui fechada provendo a comida 
eles se lambuzando e arrotando na mesa 
e eu a temperada servindo, contida 
os meus irmãos jogando-se na cama 
e eis-me afiançada por dote e marido 

QUEIROZ, S. O sacro ofício. Belo Horizonte: Comunicação, 1980. 

 

O poema de Sonia Queiroz apresenta uma voz lírica feminina 
que contrapõe o estilo de vida do homem ao modelo reservado 
à mulher. Nessa contraposição, ela conclui que: 
a) a mulher deve conservar uma assepsia que a distingue de 
homens, que podem se jogar na lama. 
b) a palavra “fogo” é uma metáfora que remete ao ato de cozinhar, 
tarefa destinada às mulheres. 
c) a luta pela igualdade entre os gêneros depende da ascensão 
financeira e social das mulheres. 
d) a cama, como sua “alvura e enxovais”, é um símbolo da 
fragilidade feminina no espaço doméstico. 
e) os papéis sociais destinados aos gêneros produzem efeitos e 
graus de autorrealização desiguais. 
 

11. Leia: 
 

A publicidade, de uma forma 
geral, alia elementos verbais e 
imagéticos na constituição de 
seus textos.  
Nessa peça publicitária, cujo 
tema é a sustentabilidade, o 
autor procura convencer o 
leitor a: 
a) assumir uma atitude reflexiva 
diante dos fenômenos naturais. 
b) evitar o consumo excessivo 
de produtos reutilizáveis. 
c) aderir à onda sustentável, 
evitando o consumo excessivo. 
d) abraçar a campanha, 
desenvolvendo projetos 
sustentáveis. 
e) consumir produtos de modo 
responsável e ecológico. 
 

12.  Leia: 

 
 
Os amigos são um dos principais indicadores de bem-estar na vida 
social das pessoas. Da mesma forma que em outras áreas, a 
internet inovou a maneira de vivenciar uma amizade. Da leitura do 
infográfico, depreende-se dois tipos de amizade virtual, a simétrica 
e a assimétrica, ambas com seus prós e contras. Enquanto a 
primeira se baseia a relação de reciprocidade, a segunda: 
a) reduz o número de amigos virtuais, ao limitar o acesso à rede. 
b) parte do anonimato obrigatório para se difundir. 
c)  reforça a configuração de laços mais profundos de amizades. 
d) facilita a interação entre pessoas em virtude de interesses 
comuns. 
e) tem a responsabilidade de promover a proximidade física. 
 
 


