
     

 

 

 

 

 

 
                               ANALISE DE TEXTO  
                                
01. Em “Infelizmente, meu pai ainda não parou de fumar.”: 

a) há 2 informações pressupostas e 1 subentendida. 
b) há 2 informações subentendidas e 1 pressuposta. 
c) há 3 informações pressupostas. 
d) há 3 informações subentendidas. 
e) não há informação implícita. 
 
02.Ao se preparar para sair de casa, a fim de encontrar 
sua(seu) namorada(o) na praia, ela(e) liga e o(a) alerta de 
que o tempo está nublado, não é possível subentender a 
seguinte informação: 

a) é indicado levar um guarda-chuva. 
b) ela(e) está preocupada(o) com você. 
c) choveu há algumas horas. 
d) o passeio devia ser cancelado. 
e) ela(e) quer ir a outro lugar. 
 
03. (Unicamp)Para achar graça da tira de Angeli que aparece a 

seguir, é preciso fazer dela uma leitura adequada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ler adequadamente esta tira significa entender o que está 
subentendido no enunciado de Stock ("eu também") e perceber 
que no último quadrinho existe a possibilidade de tal enunciado 
ser interpretado de duas maneiras diferentes: 

 
a) Quais são as duas maneiras possíveis de interpretar o 
enunciado de Stock no último quadrinho? 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Qual a palavra da fala de Wood que é fundamental para 
que a última fala de Stock possa ser interpretada de duas 
maneiras? 
 
 
 
 
 
 
 

c) Levando-se em conta os padrões morais de nossa 
sociedade, qual das duas maneiras de entender a última fala 
de Stock provoca o riso do leitor? 

 
 
 
 
 
 
 
 
04. (Unicamp) Leia a tira a seguir e responda em seguida às 
perguntas: 

 
a) A história contém no total cinco falas. Transcreva aquela que 
instaura o impasse do diálogo. 
b) O dono do bar propõe-se a satisfazer qualquer desejo dos 
clientes. Transcreva a frase que indica essa disponibilidade. 
c) O raciocínio que leva Eddie Sortudo a responder "OK. Vou 
querer isso" no segundo quadro não é totalmente insensato. Por 
quê? 
 
05. (Unicamp) PERIGO!ÁRVORE AMEAÇA CAIR EM PRAÇA 

DO JARDIM INDEPENDÊNCIA 
 Um perigo iminente ameaça a segurança dos 
moradores da rua Lúcia Tonon Martins, no Jardim 
Independência. Uma árvore, com cerca de 35 metros de altura, 
que fica na Praça Conselheiro da Luz, ameaça cair a qualquer 
momento. Ela foi atingida, no final de novembro do ano passado, 
por um raio e, desde este dia, apodreceu e morreu. 
 A árvore, de grande porte, é do tipo Cambuí e está 
muito próxima à rede de iluminação pública e das residências. 
"O perigo são as crianças que brincam no local", diz Sérgio 
Marcatti, presidente da Associação do Bairro".  

(Juliana Vieira, "Jornal Integração", 16 a 31 de agosto de 1996) 

 
a) O que pretendia afirmar o presidente da associação? 
 
 
 
 
 
 
 
b) O que afirma ele, literalmente? 
 
 
 
 
 
 
 
c) Nas placas com os dizeres: 

 
 
 
 
 
 
 
06. No dia 10/11/96, os jornais divulgaram a carta mediante a 

qual o médico Adib Jatene solicitava ao Presidente da República 
sua demissão do cargo de Ministro da Saúde, e a carta do 

Português 

Prof.: Marcelle 

 



     

Presidente da República, aceitando a demissão. Dessas cartas 
foram extraídos, respectivamente, os dois trechos a seguir: 
 
A Sua Excelência, o Senhor Doutor Fernando Henrique 
Cardoso, Presidente da República Federativa do Brasil. 
................................ 
 Repito a frase aprendida de Vossa Excelência: "A 
política não é a arte do possível. É a arte de tornar o possível 
necessário." 
 Estou tranqüilo porque dei minha contribuição com 
lealdade e no limite de minha capacidade, sem trair os ideais dos 
que lutam no setor saúde pela equidade e pela garantia de 
acesso às camadas mais sofridas da população. Outros 
complementarão o trabalho, sob a liderança de Vossa 
Excelência, para que seja possível atender ao necessário que 
detectamos. 
 Aproveito para manifestar-lhe o meu melhor apreço, 
Cordialmente, 
Adib Jatene 
Ministro da Saúde 
 
Meu Caro Jatene, 
 Exatamente porque acredito que é preciso tornar 
possível o necessário, apoiei a CPMF e fiz, junto consigo, os 
esforços para aumentar a dotação do Ministério da Saúde. Só 
assim foi possível quase dobrar, em dois anos, os recursos do 
SUS. Ainda sim, eles são insuficientes. O que fazer? Continuar 
lutando, como continuarei: pena que sem você, embora com sua 
inspiração. 
................................ 
 Resta agradecer, muito sinceramente, sua 
colaboração, sua coragem para diagnosticar os problemas do 
ministério e enfrentar as soluções, e o ânimo que você infundiu 
em todos nós. 
 Tenha a certeza de que suas declarações mostrando a 
disposição de continuar a luta pela saúde não ficarão nas 
palavras. O Brasil precisa de gente como você. 
Com afetuoso abraço. 
Fernando Henrique Cardoso 

 
a) Os autores das duas cartas utilizam registros lingüísticos 
diferentes, no interior da variedade culta do português escrito. 
Aponte nos textos essas diferenças de registros e explique o 
efeito que cada um deles produz. 
 
 
 
 
 
 
 
b) O uso culto de CONSIGO é o que as gramáticas exemplificam 
por meio de frases como: "O vento traz consigo a tempestade." 
Compare esse uso com o que foi feito pelo presidente no 
primeiro parágrafo de sua carta e explique as diferenças. 
 
 
 
 
 
 
c) Pelo que se lê no primeiro parágrafo das duas cartas, Jatene 
teria aprendido com Fernando Henrique o conceito de política 
que procurou aplicar enquanto ministro, mas uma leitura atenta 
desses parágrafos aponta uma grande diferença. Explique essa 
diferença. 
 
 
 
 
 
 

07. Com base no exemplo, desenvolva as frases 
apresentadas, colocando argumentos que apoiem as ideias 
expressas: 
Exemplo : ideia central - A poluição atmosférica deve ser 
combatida urgentemente. 
Desenvolvimento - A poluição atmosférica deve ser combatida 
urgentemente, pois a alta concentração de elementos tóxicos 
põe em risco a vida de milhares de pessoas, sobretudo daquelas 
que sofrem de problemas respiratórios. 
 
a) A propaganda intensiva de cigarros e bebidas tem levado 
muita gente ao vício. 
 
 
 
b) A televisão é um dos mais eficazes meios de comunicação 
criados pelo homem. 
 
 
c) A violência tem aumentado assustadoramente nas cidades e 
hoje parece claro que esse problema não pode ser resolvido 
apenas pela polícia. 
 
 
d) O diálogo entre pais e filhos parece estar em crise atualmente. 
 
 
e) O problema dos sem-terra preocupada cada vez mais a 
sociedade brasileira. 
 
 
 
08. Poema do Jornal 

O fato ainda não acabou de acontecer 
e já a mão nervosa do repórter 
o transforma em notícia. 
O marido está matando a mulher. 
A mulher ensanguentada grita. 
Ladrões arrombam o cofre. 
A polícia dissolve o meeting. 
A pena escreve. 
Vem da sala de linotipos a doce música mecânica. 

(Carlos Drummond de Andrade. Alguma poesia). 

 
Dentre os traços próprios do Modernismo indicados abaixo, 
o único que o poema de Drummond NÃO apresenta é: 

a) registro enfático da velocidade. 
b) expressão da simultaneidade dos acontecimentos. 
c) apego aos aspectos do cotidiano. 
d) ruptura dos limites entre prosa e poesia. 
e) paródia da poesia parnasiana antecedente 
 
09.Leia 

“RIO – Com dois gols de um iluminado Robinho, que 
entrou na segunda etapa, o Real Madrid derrotou o Recreativo 
por 3 a 2, fora de casa, em partida da 26ª rodada do Campeonato 
Espanhol. Raúl fez o outro gol do time de Madri, com Cáceres e 
Martins marcando para os anfitriões. O Real vinha de duas 
derrotas consecutivas na competição, justamente as partidas em 
que o craque brasileiro, machucado, esteve fora.”(O Globo online – 

02/03/08) 

 
Qual é o interlocutor preferencial e as informações que 
permitem você identificar o interlocutor preferencial do 
texto? 

 
 
 
 
 
 
 



     

10. “O cantor Jerry Adriani interpreta sucessos do disco Forza 

Sempre, além de versões em italiano de canções do grupo 
Legião Urbana e do cantor Raul Seixas. O show acontece hoje 
no palco da Sala Baden Powell.”O Globo online – 02/03/08 
 
Qual é o interlocutor preferencial e as informações que 
permitem você identificar o interlocutor preferencial do 
texto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.                                   O problema ecológico 

Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra, 
com certeza seus tripulantes diriam que neste planeta não habita 
uma civilização inteligente, tamanho é o grau de destruição dos 
recursos naturais. Essas são palavras de um renomado cientista 
americano. Apesar dos avanços obtidos, a humanidade ainda 
não descobriu os valores fundamentais da existência. O que 
chamamos orgulhosamente de civilização nada mais é do que 
uma agressão às coisas naturais. A grosso modo, a tal 
civilização significa a devastação das florestas, a poluição dos 
rios, o envenenamento das terras e a deterioração da qualidade 
do ar. O que chamamos de progresso não passa de uma 
degradação deliberada e sistemática que o homem vem 
promovendo há muito tempo, uma autêntica guerra contra a 
natureza.Afrânio Primo. Jornal Madhva (adaptado). 

 
Segundo o Texto III, o cientista americano está preocupado 
com: 

a) a vida neste planeta. 
b) a qualidade do espaço aéreo. 
c) o que pensam os extraterrestres. 
d) o seu prestígio no mundo. 
e) os seres de outro planeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


