
 

 

Apoio de Português  

Interpretação Textual N

 

O texto abaixo se refere à questão 1. 

 

Piscina 

Era uma esplêndida residência, na Lagoa Rodrigo de 

Freitas, cercada de jardins e tendo ao lado uma bela 

piscina. Pena que a favela, com seus barracos 

grotescos se alastrando pela encosta do morro, 

comprometesse tanto a paisagem. 

Diariamente desfilavam diante do portão aquelas 

mulheres silenciosas e magras, lata d’água na cabeça. 

De vez em quando, surgia sobre a grade a carinha de 

uma criança, olhos grandes e atentos, espiando o 

jardim. Outras vezes eram as próprias mulheres que se 

detinham e ficavam olhando. 

Naquela manhã de sábado, ele tomava seu gim-tônica 

no terraço, e a mulher um banho de sol, estirada de 

maiô à beira da piscina, quando perceberam que 

alguém os observava pelo portão entreaberto. 

Era um ser encardido, cujos molambos em forma de 

saia não bastavam para defini-la como mulher. 

Segurava uma lata na mão, e estava parada, à 

espreita, silenciosa como um bicho. Por um instante as 

duas se olharam, separadas pela piscina. 

De súbito, pareceu à dona da casa que a estranha 

criatura se esgueirava, portão adentro, sem tirar dela 

os olhos. Ergueu-se um pouco, apoiando-se no 

cotovelo, e viu com terror que ela se aproximava 

lentamente: já transpusera o gramado, atingia a 

piscina, agachava-se junto à borda de azulejos, sempre 

a olhá-la em desafio, e agora colhia água com a lata. 

Depois, sem uma palavra, iniciou uma cautelosa 

retirada, meio de lado, equilibrando a lata na cabeça – 

e em pouco tempo sumia-se pelo portão. 

Lá no terraço, o marido, fascinado, assistiu a toda a 

cena. Não durou mais de um ou dois minutos, mas lhe 

pareceu sinistra como os instantes tensos de silêncio e 

de paz que antecedem um combate. 

Não teve dúvida: na semana seguinte vendeu a casa.    

Fonte: Disponível em: 

<http://pt.scribd.com/doc/39074731/Piscina-Desigualdade-

social-Texto-e-Proposta-de-Redacao>.  

 

1. (CGE 2108) Analise as afirmações sobre a 

crônica e assinale a alternativa correta. 

I. “Silenciosa como um bicho”, revela uma 

subjetividade a partir de uma metáfora. 

II. “A estranha criatura se esgueirava”, compara a 

intrusa a um ser sorrateiro. 

III. O autor explorou a antítese como recurso 

linguístico. 

IV. “Desfilavam diante do portão aquelas 

mulheres silenciosas e magras”, revela uma 

ironia. 

a. I. 

b. II e IV. 

c. I, II e III. 

d. I, III e IV. 

e. II, III, e IV. 

 

O texto abaixo se refere à questão 2.  

 

As caridades odiosas 

 

“Foi em uma tarde de sensibilidade ou de 

suscetibilidade? Eu passava pela rua depressa, 

emaranhada nos meus pensamentos, como às vezes 

acontece. Foi quando meu vestido me reteve: alguma 

coisa se enganchara na minha saia. Voltei-me e vi que 

se tratava de uma mão pequena e escura. Pertencia a 

um menino a que a sujeira e o sangue interno davam 

um tom quente de pele. O menino estava de pé no 

degrau da grande confeitaria. Seus olhos, mais do que 

suas palavras meio engolidas, informavam-me de sua 

paciente aflição. Paciente demais. Percebi vagamente 

um pedido, antes de compreender o seu sentido 

concreto. Um pouco aturdida eu o olhava, ainda em 

dúvida se fora a mão da criança o que me ceifara os 

pensamentos.  

– Um doce, moça, compre um doce pra mim. (...)”  

Fonte: LISPECTOR, C. As Caridades Odiosas. In: A 

descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 

 

2. (CGE 2099) De acordo com o texto, é correto 

afirmar que a atitude do garoto revela: 

a. um indisfarçável atrevimento.  

b. simultaneamente timidez e humildade.  

c. severa crítica ao seu interlocutor.  

d. urgência de receber o que havia pedido.  

e. gradativamente a arrogância que sentia. 

 

O texto abaixo se refere à questão 3. 

 

Anúncio de João Alves 

 

Figura o anúncio em um jornal que o amigo me 

mandou, e está assim redigido: 

À procura de uma besta – A partir de 6 de outubro do 

ano cadente, sumiu-me uma besta vermelho-escura 

com as seguintes características: calçada e ferrada de 

todos os membros locomotores, um pequeno quisto 

na base da orelha direita e crina dividida em duas 

seções em consequência de um golpe, cuja extensão 

pode alcançar de 4 a 6 centímetros, produzido por um 

jumento. 

Essa besta, muito domiciliada nas cercanias deste 

comércio, é muito mansa e boa de sela, e tudo me 

induz ao cálculo de que foi roubada, assim que hão 

sido falhas todas as indagações. 

Quem, pois, apreendê-la em qualquer parte e a fizer 

entregue aqui ou pelo menos notícia exata ministrar, 

será razoavelmente remunerado. Itambé do Mato 

Dentro, 19 de novembro de 1899. (a) 

João Alves Júnior. (...) 

 

Fonte: ANDRADE, C. D. Fala Amendoeira. Rio de Janeiro: 

J. Olympio, 1978, p. 82-4. 
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3. (CGE 2105) Analise as afirmações a seguir. 

I. “À procura de uma besta”. Confere humor ao 

texto devido a dupla conotação atribuída à 

palavra 

besta. 

II. O uso das expressões em destaque tem como 

finalidade, dificultar o entendimento do leitor. 

III. “assim que hão sido falhas todas as 

indagações”. Confere ao texto uma preocupação 

intencional com o requinte da linguagem. 

IV. “os membros locomotores” poderia ser 

substituído por “os seus cascos” sem prejuízo de 

linguagem e estilo usado pelo autor. 

Assinale a alternativa que apresenta os recursos 

linguísticos utilizados pelo autor. 

a. I, II, III e IV. 

b. I e II, apenas. 

c. I e III, apenas. 

d. II e IV, apenas. 

e. III e IV, apenas. 

 

O texto abaixo se refere à questão 4. 

 

Quem é responsável pela conservação das 

calçadas? 

Cada cidade tem sua própria lei, mas, em geral, é o 

proprietário do imóvel o responsável por manter as 

calçadas livres de buracos, raízes de árvores ou 

obstáculos (caixas de correios, degraus, rampas, etc.), 

permitindo que as pessoas circulem com segurança. 

(...) Em São Paulo, a prefeitura lançou, no fim de 2005, 

o programa Passeio Livre, que define um novo padrão 

arquitetônico para reforma e construção das calçadas. 

(...) As reclamações sobre calçadas danificadas devem 

ser dirigidas à prefeitura e, se alguém sofrer um 

acidente por tropeçar num buraco, é cabível uma ação 

no Juizado Especial de Pequenas Causas contra o 

dono do imóvel. “A pessoa deve fotografar o buraco, 

conseguir uma testemunha e anexar o laudo da 

prefeitura atestando que a calçada está irregular”, 

orienta o engenheiro Eduardo José Daros, presidente 

da Associação Brasileira de 

Pedestres. 

Fonte: VASCONCELOS, Y. Vida Simples. Editora Abril, n. 

57. 

4. (CGE 2070) A ideia principal do texto é 

a. anunciar a criação do projeto Passeio Livre, 

que irá definir como poderão ser construídas e/ou 

reformadas as calçadas. 

b. instruir os proprietários de imóveis como 

devem ser construídas e reformadas as calçadas 

para que não haja acidentes. 

c. informar que o encargo em manter as calçadas 

bem conservadas é do proprietário do imóvel que, 

se denunciado, pode ser processado. 

d. solicitar aos proprietários de imóveis que 

retirem da calçada as caixas de correios, os 

degraus e as rampas para deixá-la acessível. 

e. orientar os transeuntes sobre os locais onde 

não há segurança nas calçadas, segundo 

Eduardo José Daros, da prefeitura de São Paulo. 

 

O texto abaixo se refere à questão 5. 

“Alguns passageiros riram, outros, por fineza, fingiram 

ignorar o lamentável equívoco da incômoda passageira 

de primeira viagem. Mas ela era um azougue (embora 

com tantas carnes parecesse mais um açougue) e não 

parava de badalar. Olhava para trás, olhava para cima, 

mexia na poltrona e quase levou um tombo, quando 

puxou a alavanca e empurrou o encosto com força, 

caindo para trás e esparramando embrulhos para todos 

os lados. (...)”. 

Fonte: PRETA, S. P. A estranha passageira. In: Para 

gostar de ler. São Paulo: Ática, 1997. 

5. (CGE 2108) A palavra em destaque no texto 

tem o mesmo sentido de 

a. desastrada, inconsequente. 

b. esperta, irrequieta. 

c. obesa, desproporcional. 

d. ardilosa, impostora. 

e. inepta, iletrada. 

 

O texto abaixo se refere à questão 6. 

 

O verão é rosa 

Roupas, sapato, batom – a cor, nos mais 

variados tons, domina tudo 

Rosa-choque, rosa-light, pink, sorbet, bebê, fúcsia, chá, 

tangerina, rose, salmão. A variedade de nomes é tão 

impressionante quanto o impacto da invasão de cor-de-

rosa que começa a dar o tom de verão. (...) 

Clarinho para as meninas, mais chocantes para as 

adolescentes, o rosa, cor oficial de toda patricinha, de 

Beverly Hills a Belo Horizonte, também chegou ao 

guarda-roupa das senhoras maduras – acompanhado 

de um segredo das titias: o tom rejuvenesce. (...) 

Além de roupas e sapatos, o rosa impera no 

lançamento de bolsas, cintos, colares, brincos, 

pulseiras e maquiagens em geral. (...) 

Fonte: Revista Veja. Editora Abril, ano 36, n. 38, 24 set. 

2003, p. 82. 

6. (CGE 2089) O artigo pretende 

a. revelar o segredo da cor rosa para as 

“patricinhas” e também para as “titias”. 

b. oferecer produtos variados – sapatos, bolsas, 

batons – na cor rosa às mulheres. 

c. demonstrar as inúmeras variações da cor rosa, 

para que as mulheres saibam distingui-las. 

d. informar que a cor rosa é moda para mulheres 

de diferentes idades, desde meninas até 

senhoras maduras. 

e. advertir que determinadas tonalidades da cor 

rosa não devem ser usadas por senhoras 

maduras, pois são destinadas às jovens. 
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 Gab: 1-e; 2-b; 3-c; 4-c; 5-b; 6-d.

 


