
 

 

Apoio de Português  

Interpretação Textual H

 

O texto abaixo se refere à questão 1. 

 

Luta com palavras 

Os cantadores sertanejos atravessam 

grandes distâncias, movidos pelo prazer do 

enfrentamento. Quando tem início a peleja, ou 

desafio, cada um, viola em punho, improvisa seus 

versos a fim de derrotar o outro. Um duelo poético 

que surpreende e encanta o público, que 

acompanha atentamente a disputa. Nessa “luta”, 

as armas que valem são a imaginação, a rapidez 

do pensamento e a habilidade com a palavra. 

O desafio começa com cada um dos 

cantadores puxando a brasa para sua sardinha. 

Fazem, na apresentação, o autoelogio, contando 

seus feitos e bravatas e criticando o adversário. O 

tom jocoso (de alegre gozação) é muito usado, 

divertindo os que assistem à disputa. Depois os 

poetas louvam as pessoas presentes: a dona da 

casa, suas filhas, etc. É só um aquecimento para 

a peleja, que prossegue cada vez mais acirrada, 

até a derrota de um dos participantes. (...) 

Fonte: Ciência Hoje das Crianças, n. 144, mar. 2004. 

 

1. (CGE 2067) Considere as afirmações: 

I. A atividade dos cantadores compara-se a uma 

luta, porém não há violência e é praticada com 

prazer. 

II. Não é recomendável a participação de 

mulheres na peleja, pois há críticas, gozação e 

disputa acirrada. 

III. O artigo retrata a forma como os cantadores 

sertanejos enfrentam-se para praticarem uma 

espécie de duelo poético. 

IV. Peleja é uma modalidade mais acalorada de 

desafio fictício entre cantadores, ocorre de 

improviso e conta com a habilidade dos poetas. 

 

Traduzem a ideia principal do texto: 

a. III e IV, apenas. 

b. I, II e III, apenas. 

c. I, II e IV, apenas. 

d. I, III e IV, apenas. 

e. II, III e IV, apenas. 

 

 

(CGE 2067) O texto abaixo se refere à questão 2. 

 

Minha carreira artística... Quando 

começou? Foi no dia em que desenhei 

infantilmente uma cesta de flores e uma galinha 

rodeada por um bando de pintinhos. A cesta, 

bastante sintética, com uma grande alça, penso 

que teria sido influenciada por conselhos de 

adultos ou pela reminiscência de algum quadro 

desse gênero; mas a galinha com os pintinhos 

saíram da minha alma, do carinho com que 

observava a criação ao redor da casa, na fazenda 

onde cresci como um animalzinho livre, ao lado 

de meus quarenta gatos que me faziam festa. 

Depois veio o internato. No colégio de freiras em 

Barcelona, onde estudei, minhas cópias de 

santos eram sempre elogiadas. 
 

Fonte: AMARAL, T. Catálogo da exposição Tarsila 1918-

1950. São Paulo: Museu de Arte Moderna, dez. 1950. In: 

Tarsila. Coleção Grandes Artistas Brasileiros. São Paulo: 

Art Editora. Círculo do Livro, s.d, p.11. 

 

2. Nesse texto autobiográfico, Tarsila do Amaral 

explica ao leitor: 

a. que, em Barcelona, as freiras lhe ensinaram a 

desenhar. 

b. como se desenha uma cesta de flores 

corretamente. 

c. de que maneira a sua carreira artística teve 

início. 

d. como era a criação dos animais de sua 

fazenda. 

e. que sua infância foi desprovida de liberdade. 

 

O poema abaixo se refere à questão 3. 

 

Vaidade 

Sonho que sou a Poetisa eleita, 

Aquela que diz tudo e tudo sabe, 

Que tem a inspiração pura e perfeita, 

Que reúne num verso a imensidade! 

Sonho que um verso meu tem claridade 

Para encher todo o mundo! E que deleita 

Mesmo aqueles que morrem de saudade! 

Mesmo os de alma profunda e insatisfeita! 

Sonho que sou Alguém cá neste mundo... 

Aquela de saber vasto e profundo, 

Aos pés de quem a Terra anda curvada! 

E quando mais no céu eu vou sonhando, 

E quando mais no alto ando voando, 

Acordo do meu sonho... E não sou nada! ... 

Fonte: ESPANCA, F. Poemas. São Paulo: Martins Fontes, 

1999. 

3. (CGE 2062) Considere as afirmações a seguir. 

I. O eu lírico declara a oposição entre seu sonho 

de ser especial, com talento perfeito, e também o 

que considera de si mesmo: ser nada. 

II. O eu lírico mostra-se plenamente confiante em 

seu valor pessoal e no valor de sua poesia. 

III. Todos os sonhos sequenciados nos versos 

são negados pela palavra “nada” no último verso. 



 

 

IV. A vaidade do eu lírico baseia-se em desejos, 

em sonhos, mas não existe na realidade. 

 

Traduz a ideia principal do poema: 

a. I e II, apenas. 

b. I e III, apenas. 

c. I, II e III, apenas. 

d. I, III e IV, apenas. 

e. II, III e IV, apenas. 

 

Os quadrinhos abaixo se referem à questão 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: QUINO, Mafalda.  Disponível em: 

<http://www.oqueeisso.blog.br/?tag=mafalda>: 03/09/2011. 

4. (CGE 2062) A palavra “reacionário”, no último 

quadrinho, pode ser substituída, sem prejuízo de 

significado, por: 

a. revolucionário. 

b. conservador.                                                          

c. inovador. 

d. indeciso. 

e. libertário. 

 

 

Texto abaixo se refere à questão 5. 

eu acho um fato interessante ... né ... foi como 

meu pai e minha mãe vieram se conhecer né que 

... minha mãe morava no Piauí com toda família 

né meu ... meu avô ... materno no caso ... era 

maquinista ... ele sofreu um acidente ... 

infelizmente morreu ... minha mãe tinha cinco 

anos ... né ... e o irmão mais velho dela ... meu 

padrinho ... tinha dezessete e ele foi obrigado a 

trabalhar ... foi trabalhar no banco ... e ... ele foi ... 

o banco... no caso ... estava ... com um número 

de funcionários cheio e ele teve que ir para outro 

local e pediu transferência prum local mais perto 

de Parnaíba que era a cidade onde eles moravam 

e por engano o ... o ... escrivão entendeu Paraíba 

... né ... e meu ... e minha família veio parar em 

Mossoró que era exatamente o local mais perto 

onde tinha vaga pra funcionário do Banco do 

Brasil e:: ela foi parar na rua do meu pai... né ... e 

começaram a se conhecer ... namoraram onze 

anos ... né ... pararam algum tempo ... brigaram ... 

é lógico ... porque todo relacionamento tem uma 

briga ... né ... e eu achei esse fato muito 

interessante porque foi uma coincidência 

incrível... né ... como vieram a se conhecer... 

namoraram e hoje ... e até hoje estão juntos ... 

dezessete anos de casados... 
CUNHA, M. A. F. (Org.) Corpus discurso & gramática: a língua 

falada e escrita na cidade do Natal. Natal: EdUFRN. 

5. (ENEM 2014) Na transcrição de fala, há um 

breve relato de experiência pessoal, no qual se 

observa a frequente repetição de “né”. Essa 

repetição é um(a): 

a. índice de baixa escolaridade do falante. 

b. estratégia típica de manutenção da interação 

oral. 

c. marca de conexão lógica entre conteúdos na 

fala. 

d. manifestação característica da fala regional 

nordestina. 

e. recurso enfatizador da informação mais 

relevante da narrativa. 

 

 

O texto abaixo se refere à questão 6. 
 

A cabra e o asno 

Uma cabra e um asno viviam na mesma 

casa. A cabra ficou com ciúme porque o asno 

recebia mais ração do que ela. Ela lhe disse: 

- Que inferno é a sua vida! Quando não 

está no moinho, está carregando um fardo! Quer 

um conselho: quer descansar? Faça como 

estivesse tendo uma crise de epilepsia e caia 

num buraco. 

O asno achou que era um bom conselho: 

caiu de propósito e quebrou os ossos. Seu dono 

foi atrás de um médico para socorrê-lo. 

Se lhe der um chá de pulmão de cabra, 

ele vai se restabelecer. 

A cabra foi sacrificada e o asno ficou 

curado (...) 

Fonte: ESOPO. Fábulas. Porto Alegre: L&PM, 1997, p. 132. 
 

6. (CGE 2059) Segundo a fábula: 

a. a cabra tinha muito apreço pelo asno. 

b. a cabra passava fome na casa em que vivia. 

c. o mal feito ao asno acabou voltando à cabra. 

d. a amizade entre os animais era algo precioso. 

e. o asno era mais esperto que os outros animais. 

 

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

 


