
 

 

Apoio de Português  

Interpretação Textual E

 

O texto abaixo se refere à questão 1. 

De um certo tom azulado 
Casou-se com o viúvo de espessa barba, embora 

sabendo que antes três esposas haviam morrido. E 

com ele subiu em dorso de mula até o sombrio castelo. 

Poucos dias haviam passado, quando ele a avisou de 

que num cômodo jamais deveria entrar. 

Era o décimo quinto quarto do corredor esquerdo, no 

terceiro andar. A chave, mostrou, estava junto com as 

outras no grande molho. E a ela seria entregue, tão 

certo estava de que sua virtude não lhe permitiria 

transgredir a ordem. 

E não permitiu, na semana toda em que o marido ficou 

no castelo. Mas chegando a oportunidade da primeira 

viagem, despediu-se ela acenando com a mão, 

enquanto com a outra a palpava no bolso a chave 

proibida. 

Só esperou ver o marido afastar-se caminho abaixo. 

Então, rápida, subiu as escadas do primeiro, do 

segundo, do terceiro andar, avançou pelo corredor, e 

ofegante parou frente à décima quinta porta. 

Batia seu coração, inundando a cabeça de zumbidos. 

Tremia a mão hesitante empunhando a chave. Nenhum 

som vinha além da pesada porta de carvalho. Apenas 

uma fresta de luz escorria junto ao chão. 

Devagar botou a chave na fechadura. Devagar rodou, 

ouvindo o estalar de molas e linguetas. 

E empurrando lentamente, bem lentamente, entrou. 

No grande quarto, sentadas ao redor da mesa, as três 

esposas esperavam. Só faltava ela para completar o 

jogo de buraco. 

Fonte: COLASSANTI, M. Contos de amor rasgados. Rio de 

Janeiro: Rocco, 1986. 

 

1. (CGE 2152) De acordo com o texto, é correto 

afirmar que 

I. o desejo irreprimível da quarta mulher do viúvo era 

saber o que aconteceu com as esposas anteriores. 

II. a quarta mulher teve o mesmo destino das 

mulheres anteriores, ficando presa no quarto para 

sempre. 

III. o quarto proibido era assombrado, por isso o 

cômodo ficava fechado com chave e ninguém podia 

entrar. 

IV. a esposa, ao segurar no bolso a chave, declara 

sua intenção de visitar o quarto proibido. 

Está correto o que se afirma apenas em 

a. I e II. 

b. I e III. 

c. II e III. 

d. II e IV. 

e. III e IV. 

 

O texto abaixo se refere à questão 2. 

A culpa não é do mosquito 

(...) estamos enfrentando em São Paulo a maior e 

mais grave epidemia de dengue já registrada no 

Estado e nada ou quase nada se vê ou ouve a 

respeito pelos meios de comunicação. As 

informações são esparsas, rápidas e sucintas. (...) 

 (...) as autoridades de saúde não podem esperar 

acontecer para ver o que fazer. A “rotina” desse 

mosquito filho da mãe, que já consumiu 169 vidas 

no Estado, é bastante conhecida, assim como 

diferentes métodos para dificultar a sua “vida”. Então 

por que esperar para adotá-los? Se o 

Aedes aegypti tem período certo e conhecido de 

maior infestação, então um pouco antes, 

campanhas de alertas e prevenção devem inundar 

os meios de comunicação. E fiscalizar, fiscalizar e 

fiscalizar sempre, todo o tempo. É lamentável, 

vergonhoso e triste, muito triste o que está 

acontecendo em São Paulo, o Estado mais 

desenvolvido da Federação. 

E a culpa dessa epidemia sem precedentes não é 

do mosquito Aedes aegypti não, é das autoridades 

que não fizeram a lição de casa como deveriam. 

Colocar a culpa no mosquito, no tempo, nas 

pessoas que não “limparam” os seus quintais é fácil. 

Difícil, ao que parece, é assumir responsabilidades. 
Fonte: Disponível em: 

<https://cronicasdeumjornalistadesacocheio.wordpress.com/c

ategory/dengue/>. 

2. (CGE 2152) O núcleo temático do texto é a 

a. proliferação do mosquito Aedes aegypti. 

b. crescente morte de pessoas causada pela 

dengue. 

c. crítica às autoridades, em relação à epidemia da 

dengue. 

d. conscientização das autoridades sobre suas 

responsabilidades. 

e. epidemia da dengue no estado de São Paulo. 

 

O texto abaixo se refere à questão 3. 

            A epidemia de dengue tem deixado muita gente 

em alerta. Além de evitar água parada, os mais 

precavidos usam repelentes para afastar o Aedes 

aegypti, que também transmite o vírus Zika e a febre 

chicungunya. Mas como se proteger sem prejudicar a 

saúde? Para a maioria dos adultos, são recomendados 

os produtos aprovados pelo Ministério da Saúde e pela 

Anvisa com os componentes ativos liberados pela OMS 

(Organização Mundial da Saúde): icaridina, DEET ou 

IR3535. Os que possuem icaridina duram até dez 

horas, e os formulados com DEET, de quatro a oito 

horas. O IR3535 tem duração mais curta, de cerca de 

quatro horas, mas, por outro lado, apresenta menor 

risco de causar alergia e intoxicação. Crianças e 

gestantes só podem usar repelentes quando indicados 

por seus médicos. Bebês com até seis meses devem 

ser protegidos com mosquiteiros e roupas, pois a 

Sociedade Brasileira de Dermatologia não recomenda 

aplicar, nessa faixa etária, nenhuma substância 

química na pele. Para as futuras mamães, os produtos 

à base de IR3535 são os mais seguros, mas elas 

podem usar os com DEET. 



 

 

Fonte: Revista FL 90 anos, ed. 35, mar./abr./maio 2016. 

 

3. (CGE 2152) O núcleo temático do texto é 

a. o vírus Zika e a febre chicungunya. 

b. a epidemia da dengue. 

c. os riscos causados pelos repelentes. 

d. a dengue e suas consequências. 

e. o uso de repelentes de forma eficaz. 

 

Os textos abaixo se referem à questão 4. 

 

TEXTO I 

É evidente que a vitamina D é importante — mas como 

obtê-la? Realmente, a vitamina D pode ser produzida 

naturalmente pela exposição à luz do sol, mas ela 

também existe em alguns alimentos comuns. 

Entretanto, como fonte dessa vitamina, certos 

alimentos são melhores do que outros. Alguns 

possuem uma quantidade significativa de vitamina D, 

naturalmente, e são alimentos que talvez você não 

queira exagerar: manteiga, nata, gema de ovo e fígado. 
Disponível em: http://saude.hsw.uol.com.br. 

Acesso em: 31 jul. 2012. 

TEXTO II 

Todos nós sabemos que a vitamina D (colecalciferol) é 

crucial para sua saúde. Mas a vitamina D é realmente 

uma vitamina? Está presente nas comidas que os 

humanos normalmente consomem? Embora exista em 

algum percentual na gordura do peixe, a vitamina D 

não está em nossas dietas, a não ser que os humanos 

artificialmente incrementem um produto alimentar, 

como o leite enriquecido com vitamina D. A natureza 

planejou que você a produzisse em sua pele, e não a 

colocasse direto em sua boca. 

Então, seria a vitamina D realmente uma vitamina?           

Disponível em: www.umaoutravisao.com.br. 

Acesso em: 31 jul. 2012. 

 

4. (ENEM 2013) Frequentemente circulam na 

mídia textos de divulgação científica que 

apresentam informações divergentes sobre um 

mesmo tema. Comparando os dois textos, 

constatasse que o Texto II se contrapõe ao I 

quando:  

a. comprova cientificamente que a vitamina D não 

é uma vitamina. 

b. demonstra a verdadeira importância da 

vitamina D para a saúde. 

c. enfatiza que a vitamina D é mais comumente 

produzida pelo corpo que absorvida por meio de 

alimentos. 

d. afirma que a vitamina D existe na gordura dos 

peixes e no leite, não em seus derivados. 

e. levanta a possibilidade de o corpo humano 

produzir artificialmente a vitamina D. 

 
 

O texto a seguir se refere à questão 5.  

Mais um exame 

Médicos alemães descobriram que uma substância, 

detectável por intermédio de exame de sangue, pode 

indicar a probabilidade de uma pessoa vir a sofrer 

infarto ou derrame. Trata-se da proteína PIGF. Em 

excesso, ela sinaliza uma inflamação nos vasos 

sanguíneos, desencadeada pelo acúmulo de gordura 

nas paredes das artérias. Os pacientes com altas taxas 

de PIGF no sangue tiveram até 15% mais infartos nos 

seis meses posteriores à medição da proteína. Outra 

proteína que indica inflamação nas artérias é a C-

reativa ultrassensível. Sua medição é uma das 

principais ferramentas usadas atualmente para detectar 

o risco de problemas cardíacos. Conforme o estudo 

alemão, a análise da PIGF pode ser mais precisa do 

que a da C-reativa. O trabalho analisou as amostras de 

sangue de cerca de 1000 pacientes vítimas de angina e 

foi publicado na revista científica Journal of the 

American Association, da Associação Médica 

Americana. 

Fonte: Revista Veja, São Paulo, ano 37, n. 6, p. 86, 11, 

2004. 

5. (CGE 233) A proteína PIGF pode ser detectada 

por:  

a. inflamação nos vasos sanguíneos do coração. 

b. acúmulo de gordura nas paredes arteriais. 

c. pesquisa da Associação Médica Americana. 

d. intermédio de um simples exame de sangue. 

e. meio da ocorrência de 15% a mais de infartos. 

 

6. (ENEM 2014)  

Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais 

bem-sucedida: aceitar a mudança da língua como um 

fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar 

qualquer forma da língua em suas atividades escritas? 

Não deve mais corrigir? Não! 

Há outra dimensão a ser considerada: de fato, no 

mundo real da escrita, não existe apenas um português 

correto, que valeria para todas as ocasiões: o estilo dos 

contratos não é o mesmo do dos manuais de instrução; 

o dos juízes do Supremo não é o mesmo do dos 

cordelistas; o dos editoriais dos jornais não é o mesmo 

do dos cadernos de cultura dos mesmos jornais. Ou do 

de seus colunistas. 

POSSENTl, S. Gramática na cabeça. Língua Portuguesa, 

ano 5.º, n.º 67, maio 2011 (adaptado). 

 

6. Sírio Possenti defende a tese de que não 

existe um único“ português correto”. Assim sendo, 

o domínio da língua portuguesa implica, entre 

outras coisas, saber: 

a. descartar as marcas de informalidade do texto. 

b. reservar o emprego da norma padrão aos 

textos de circulação ampla. 

c. moldar a norma padrão do português pela 

linguagem do discurso jornalístico. 

d. adequar as formas da língua a diferentes tipos 

de texto e contexto. 

e. desprezar as formas da língua previstas pelas 

gramáticas e manuais divulgados pela escola. 

 

 

 
Gab: 1-d; 2-c; 3-e; 4-c; 5-d; 6-d.



 

 

 


