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INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

Questão 1)
É água que não acaba mais
Dados preliminares divulgados por pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA)
apontaram o Aquífero Alter do Chão como o maior depósito de água potável do planeta. Com
volume estimado em 86000 quilômetros cúbicos de água doce, a reserva subterrânea está
localizada sob os estados do Amazonas, Pará e Amapá. "Essa quantidade de água seria suficiente
para abastecer a população mundial durante 500 anos", diz Milton Matta, geólogo da UFPA. Em
termos comparativos, Alter do Chão tem quase o dobro do volume de água do Aquífero Guarani
(com 45 000 quilômetros cúbicos). Até então, Guarani era a maior reserva subterrânea do mundo,
distribuída por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
Época.n. 623, 26 abr. 2010.
Essa notícia, publicada em uma revista de grande circulação, apresenta resultados de uma pesquisa
científica realizada por uma universidade brasileira. Nessa situação específica de comunicação, a
função referencial da linguagem predomina, porque o autor do texto prioriza
a) as suas opiniões, baseadas em fatos.
b) os aspectos objetivos e precisos.
c) os elementos de persuasão do leitor.
d) os elementos estéticos na construção do texto.
e) os aspectos subjetivos da mencionada pesquisa.
Questão 2)
Linotipos
O Museu da Imprensa exibe duas linotipos. Trata-se de um tipo de máquina de composição de
tipos de chumbo, inventada em 1884 em Baltimore, nos Estados Unidos, pelo alemão Ottmar
Mergenthaler. O invento foi de grande importância por ter significado um novo e fundamental
avanço na história das artes gráficas. A linotipia provocou, na verdade, uma revolução porque
venceu a lentidão da composição dos textos executada na tipografia tradicional, em que o texto
era composto à mão, juntando tipos móveis um por um. Constituía-se, assim, no principal meio de
composição tipográfica até 1950. A linotipo, a partir do final do século XIX, passou a produzir
impressos a baixo custo, o que levou informação às massas, democratizou a informação.
Promoveu uma revolução na educação. Antes da linotipo, os jornais e revistas eram escassos, com
poucas páginas e caros. Os livros didáticos eram também caros, pouco acessíveis.
Disponível em: <http://portalin.gov.br>. Acesso em: 23 fev. 2013 (adaptado).

O texto apresenta um histórico da linotipo, uma máquina tipográfica inventada no século XIX e
responsável pela dinamização da imprensa. Em termos sociais, a contribuição da linotipo teve
impacto direto na
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a)
b)
c)
d)
e)

produção vagarosa de materiais didáticos.
composição aprimorada de tipos de chumbo.
montagem acelerada de textos para impressão.
produção acessível de materiais informacionais.
impressão dinamizada de imagens em revistas.

Questão 3)
Poesia quentinha
Projeto literário publica poemas em sacos de pão na capital mineira
Se a literatura é mesmo o alimento da alma, então os mineiros estão diante de um verdadeiro
banquete. Mais do que um pãozinho com manteiga, os moradores do bairro de Barreiro, em
Belo Horizonte (MG), estão consumindo poesia brasileira no café da manhã. Graças ao projeto
"Pão e Poesia", que faz do saquinho de pão um espaço para veiculação de poemas, escritores
como Affonso Romano de Sant'Anna e Fernando Brant dividem espaço com estudantes que
passaram por oficinas de escrita poética. São ao todo 250 mil embalagens, distribuídas em
padarias da região de Belo Horizonte, que trazem a boa literatura para o cotidiano de pessoas,
além de dar uma chance a escritores novatos de verem seus textos impressos. Criado em 2008
por um analista de sistemas apaixonado por literatura, o "Pão e Poesia" já recebeu dois
prêmios do Ministério da Cultura.
Língua Portuguesa, n. 71, set. 2011.
A proposta de um projeto como o "Pão e Poesia" objetiva inovar em sua área de atuação, pois
a) privilegia novos escritores em detrimento daqueles já consagrados.
b) resgata poetas que haviam perdido espaços de publicação impressa.
c) prescinde de critérios de seleção em prol da popularização da literatura.
d) propõe acesso à literatura a públicos diversos.
e) alavanca projetos de premiações antes esquecidos.
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Questão 4)
Soneto
Já da morte o palor me cobre o rosto,
Nos lábios meus o alento desfalece,
Surda agonia o coração fenece,
E devora meu ser mortal desgosto!
Do leito embalde no macio encosto
Tento o sono reter!... já esmorece
O corpo exausto que o repouso esquece...
Eis o estado em que a mágoa me tem posto!
O adeus, o teu adeus, minha saudade,
Fazem que insano do viver me prive
E tenha os olhos meus na escuridade.
Dá-me a esperança com que o ser mantive!
Volve ao amante os olhos por piedade,
Olhos por quem viveu quem já não vive!
AZEVEDO, A. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000.
O núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica, porem configura um
lirismo que o projeta para além desse momento especifico. O fundamento desse lirismo é
a) a angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte.
b) a melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda.
c) o descontrole das emoções provocado pela autopiedade.
d) o desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa.
e) o gosto pela escuridão como solução para o sofrimento.
Questão 5)

BRASIL. Ministério do Turismo. Disponível em: www.turismo.gov.br. Acesso em: 27 fev.
2012.
Essa peça publicitária foi construída relacionando elementos verbais e não verbais. Considerandose as estratégias argumentativas utilizadas pelo seu autor, percebe-se que a linguagem verbal
explora, predominantemente, a função apelativa da linguagem, pois
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a) imprime no texto a posição pessoal do autor em relação ao lugar descrito, objeto da propaganda.
b) utiliza o artifício das repetições para manter a atenção do leitor, potencial consumidor de seu
produto.
c) mantém o foco do texto no leitor, pelo emprego repetido de "você", marca de interlocução.
d) veicula informações sobre as características físicas do lugar, balneário com grande potencial
turístico.
e) estabelece uma comparação entre a paisagem e uma pintura, artifício geralmente eficaz em
propagandas.
Questão 6)
Não tem tradução
[...]
Lá no morro, se eu fizer uma falseta
A Risoleta desiste logo do francês e do inglês
A gíria que o nosso morro criou
Bem cedo a cidade aceitou e usou
[...]
Essa gente hoje em dia que tem mania de exibição
Não entende que o samba não tem tradução no idioma
francês
Tudo aquilo que o malandro pronuncia
Com voz macia é brasileiro, já passou de português
Amor lá no morro é amor pra chuchu
As rimas do samba não são I love you
E esse negócio de alô, alô boy e alô Johnny
Só pode ser conversa de telefone
ROSA, N. In: SOBRAL, João J. V. A tradução dos bambas. Revista Língua Portuguesa. Ano 4,
n. 54. São Paulo: Segmento, abr. 2010 (fragmento).
As canções de Noel Rosa, compositor brasileiro de Vila Isabel, apesar de revelarem uma aguçada
preocupação do artista com seu tempo e com as mudanças político-culturais no Brasil, no início
dos anos 1920, ainda são modernas. Nesse fragmento do samba "Não tem tradução", por meio do
recurso da metalinguagem, o poeta propõe
a) incorporar novos costumes de origem francesa e americana, juntamente com vocábulos
estrangeiros.
b) respeitar e preservar o português padrão como forma de fortalecimento do idioma do Brasil.
c) valorizar a fala popular brasileira como patrimônio linguístico e forma legítima de identidade
nacional.
d) mudar os valores sociais vigentes à época, com o advento do novo e quente ritmo da música
popular brasileira.
e) ironizar a malandragem carioca, aculturada pela invasão de valores étnicos de sociedades mais
desenvolvidas.
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