
 

 

Apoio de Português  

Interpretação Textual K

 

1. Leia o texto e observe a charge. 

As mulheres têm muita importância para a 

construção de um mundo sustentável, tendo em 

vista que elas correspondem, aproximadamente, 

a metade da população mundial. 

(Pagina13.org.br/2012/06/as-mulheres-e-o-

desenvolvimento-sustentavel. Acesso em: 22.02.2013.) 

 
(blog.gaveaconstrutora.com/category/sem-categoria/ 

page/18/. Acesso em: 22.02.2013. Original colorido) 

 

Além de as mulheres serem responsáveis por 

múltiplas tarefas (casa, filhos, trabalho), elas 

podem contribuir para a sustentabilidade do 

planeta ao 

a. descartarem pilhas e baterias dos celulares no 

lixo comum de sua residência. 

b. reciclarem todo o lixo doméstico, como fraldas 

descartáveis e papeis-toalha sujos. 

c. orientarem as atuais e futuras gerações sobre 

o uso racional dos recursos naturais. 

d. optarem por sair de casa com carro particular 

em vez de utilizarem o transporte coletivo. 

e. jogarem cuidadosamente o óleo que foi 

utilizado em frituras no ralo da pia da cozinha. 

 

 

O texto abaixo se refere à questão 2. 

Há um período em que os pais vão ficando órfãos 

dos próprios filhos. 

 

(...) Longe já vai o momento em que o primeiro 

mênstruo foi recebido como um impacto de rosas 

vermelhas. Não mais as colheremos nas portas 

das discotecas e festas, quando surgiam entre 

gírias e canções. Passou o tempo do balé, da 

cultura francesa e inglesa. Saíram do banco de 

trás e passaram para o volante de suas próprias 

vidas. Só nos resta dizer “bonne route, bonne 

route”, como naquela canção francesa narrando a 

emoção do pai quando a filha oferece o primeiro 

jantar no apartamento dela. (...) 

Fonte: SANT'ANNA. A. R. Antes que elas cresçam. 

Landmark, 2003. 

Disponível em: 

<http://www.releituras.com/arsant_antes.asp>.  

 

2. (CGE 2105) No trecho “Saíram do banco de 

trás e passaram para o volante de suas próprias 

vidas.”, o autor revela que 

a. as crianças se rebelam contra as imposições 

paternas. 

b. os pais permitiram que as crianças dirigissem 

carros deles. 

c. as crianças cresceram e não permitem que os 

pais dirijam mais. 

d. as crianças cresceram e se tornaram 

responsáveis por si mesmas. 

e. os pais já não são aceitos pelas crianças por 

causa de seu modo de vida. 

 

3. (CGE 2053) Observe a tirinha abaixo. 

 

 
Fonte: Disponível em: <http://geekcats/com.br>. Acesso 

em: 23/08/2011. 

 

3. (CGE 2053) Na tirinha, o uso do termo pneus, 

significa que o gatinho: 

a. pegou dengue. 

b. é feito de borracha. 

c. tem formato de pneu. 

d. está um pouco acima do peso. 

e. gosta de água parada na barriga. 

 

O texto abaixo se refere à questão 4.  

 

O que é preconceito? 

   Preconceito significa decidir antecipadamente 

como alguém é sem tentar conhecê-la antes(...)  

As pessoas com preconceitos raciais acham que, 

pelo fato de um indivíduo pertencer a um grupo 
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que compartilha uma outra língua ou sotaque, cor 

de pele ou religião, já sabem como ele é.  

   Elas podem dizer: “São preguiçosos ou 

estúpidos(...) ou então: “Não se pode confiar 

neles”. Se fazem amizade com alguém que 

pertence a um grupo do qual têm preconceito, 

dizem (...)“Bem, este é diferente.”  

   Mas, muitas vezes, sua própria experiência não 

é suficiente para mudar a visão falsa e 

estereotipada sobre as pessoas daquele grupo. 

Fonte: GRUNSELL, A. Racismo. São Paulo: ed. 

Melhoramentos, 1993. 

 

4. (CGE 2023) Segundo o texto, existem pessoas 

que possuem uma visão estereotipada de 

outras. Isso significa que: 

a. acreditam que os outros são preguiçosos e 

estúpidos. 

b. possuem uma ideia fixa e inalterável das 

pessoas. 

c. possuem uma visão correta das pessoas de 

outros grupos. 

d. fazem mal juízo dos outros, apesar da sua 

experiência. 

e. já sabem como são as pessoas que pertencem 

a outros grupos. 

 

O texto abaixo se refere às questões 5. 

 

Sabe onde fica? 

Até a década de 30, a área onde hoje 

está o bairro do Jaguaré pertencia ao arquiteto 

Henrique Dumont Villares. Ao lotear suas terras, 

ele escolheu o ponto mais alto para a construção 

de um farol com 23 metros. A obra, concluída em 

1942, serviria para orientar a navegação nos rios 

Pinheiros e Tietê, além de aviões que passassem 

por ali. Esse trecho dos rios, no entanto, nunca 

recebeu barcos. Em 1998, a Sociedade Amigos 

do Jaguaré fez uma campanha para revitalizar o 

local, tombado pelo Patrimônio Histórico. O farol 

fica na Rua Salatiel de Campos e visitas devem 

ser agendadas com antecedência. 

Fonte: DUARTE, A. Revista Veja SP, 9 jun. 

2004. 

 

5. (CGE 2033) É correto afirmar que o tema 

central do texto é: 

a. informar quem foi Henrique Dumont Villares. 

b. relatar a origem do bairro do Jaguaré. 

c. informar sobre as visitas ao farol do Jaguaré. 

d. a história do farol localizado no bairro do 

Jaguaré. 

e. informar sobre o tombamento da área pelo 

Patrimônio Histórico. 

 

 

6. (CGE 2037) Leia o trecho a seguir: 

“... A identificação, confirmada por Paulo 

Gomes Leite, historiador da PUC de Minas 

Gerais, restaura a credibilidade da confissão do 

legista e desmonta a tese do suicídio. A exemplo 

do jornalista Vladimir Herzog em 1975, Cláudio 

não se matou, mas foi assassinado. O provável 

mandante foi o visconde de Barbacena, cujo 

envolvimento na Inconfidência é pouco 

conhecido...” 

Fonte: SILVA, S. A. Revista Superinteressante, 218. ed., p. 

20, out. 2005. 

 

Fazendo-se as devidas adaptações, é possível 

substituir as palavras destacadas, sem que o 

texto perca seu sentido por, respectivamente: 

a. veracidade; confirma; entrosamento. 

b. idoneidade; discorda; apreço. 

c. ficcionalidade; rebate; oposição. 

d. realidade; atesta; sabotagem. 

e. confiabilidade; destrói; participação. 

 

7. (CGE 2032) No trecho: “A descoberta 

aconteceu quando eles monitoravam o cérebro 

de jogadores de golfe profissional no momento 

da tacada. Por meio de ressonância magnética, 

eles perceberam uma baixa atividade cerebral, 

sobretudo nas áreas que controlam o 

pensamento consciente”, os termos destacados 

podem ser substituídos, sem que o texto perca 

seu sentido, respectivamente, por: 

 

a. começou, horário e certamente. 

b. se deu, impacto e inclusive. 

c. ocorreu, instante e principalmente. 

d. apareceu, limiar e apenas. 

e. se apresentou, processo e aliás. 

 

O texto abaixo se refere à questão 8. 

 

Vou procurá-la a vida inteira no mundo todo. 

Se tarda o encontro, se não a encontro, não 

desanimo, procuro sempre. 

Fonte: ANDRADE, C. D. A palavra mágica. Rio de Janeiro: 

Record, 1998. 

 

8. (CGE 2061) A utilização da expressão “a vida 

inteira” indica que: 

a. não terá tempo para procurá-la. 

b. nunca desanimará para procurá-la. 

c. deixará de viver para procurá-la. 

d. não deixará de procurá-la enquanto viver. 

e. não procurará para sempre. 

 

 

Gab: 1-C; 2-d; 3-d; 4-b; 5-d; 6-e; 7-c; 8-d.
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