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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO – VOLUME 1 

RESOLUÇÕES – EXERCITANDO EM CASA 
 
AULA 1 
 
01.  B  

Antonio Candido entende que um livro será 
recebido pelo leitor conforme o contexto vivido 
por este, principalmente ao afirmar que o efeito 
do livro “Depende do momento da vida em que o 
lemos”. 
 

02.  B  
É correta a opção [B], pois a expressão “ares 
aristocráticos” refere-se metonimicamente a José 
Mindlin, dono da refinada e elegante casa em que 
iriam ser recebidos os amigos cariocas, chamados 
de “descamisados”, termo que foi usado na 
Argentina durante o peronismo, para designar as 
classes sociais mais humildes. 
 

03.  A  
As expressões “livros dialogantes” e “rigoroso 
sistema de vigilância” aludem metaforicamente à 
biblioteca que Plínio Doyle, o anfitrião carioca, 
cuidava com todo o zelo e dedicação, como se 
refere em [A]. 
 

04.  A  
Segundo Celso Cunha, todas as variedades 
linguísticas que constituem um idioma são 
estruturadas e obedecem às necessidades de 
seus usuários. Mas, como a língua está 
fortemente ligada às estruturas sociais, uma 
dessas variedades alcança maior valor social e 
passa a ser considerada a língua padrão.   
 

05.  E  
Apenas a afirmativa I é inadequada, pois o 
primeiro período do texto apresenta uma 
constatação genérica sobre a diversidade 
linguística de cada idioma ("Todas as variedades 
linguísticas são estruturadas…”) seguida de uma 
oposição introduzida no segundo período pela 
conjunção coordenativa adversativa “mas”. O 
terceiro, formado essencialmente por orações 
subordinadas (concessiva e causal), constitui a 
exemplificação, que levam à conclusão coerente 
sobre a particularidade da variedade padrão. 
Assim, são corretas as afirmativas II, III e IV, como 
se aponta em [E]. 
 

06.  B  
De todas as variedades de um idioma, a língua 
padrão comporta-se de forma restritiva, pois 
confere valor de prestígio a quem faz uso dela, 
deprecia as outras modalidades e limita a 
variação linguística: “Do valor normativo decorre a 
sua função coercitiva sobre as outras variedades, 

com o que se torna uma ponderável força 
contrária à variação”. 
 

07.  C  
O artigo definido é determinante de objetos ou 
seres perfeitamente circunscritos e identificáveis, 
ou seja, específicos. Na sua ausência, o 
substantivo é mencionado de forma genérica. 
 

08.  A  
A pergunta do entrevistador sugere que o grande 
número de intervenções do Supremo Tribunal 
Federal tenha afetado atividades específicas da 
área parlamentar. Assim, a palavra do texto que 
sintetiza o teor da acusação é “usurpado”: 
apropriado, exercido de maneira indevida. 
 

09.  D 
Na frase “O surto marítimo que enche sua história 
do século XV”, o presente do indicativo é usado 
para dar mais vivacidade ao texto e realçar os 
acontecimentos que estão sendo descritos. Trata-se 
do presente histórico, processo de dramatização 
linguística que transporta fatos do passado para 
a atualidade. 
 

10.  D  
É explícito no texto que o objetivo de Portugal, 
como potência colonizadora, não era o de povoar 
terras, como tinha sido o da Grécia, mas sim o de 
obter lucros com a comercialização de produtos 
nelas obtidos (“apenas provocado por uma 
burguesia comercial sedenta de lucros, e que não 
encontrava no reduzido território pátrio satisfação 
à sua desmedida ambição”).   
 
 

AULA 2 – COMENTÁRIOS? 
 
01.  A  

 
02.  B  

 
03.  D  

 
04.  E  

 
05.  C  

 
06.  A  

 
07.  B  

 
08.  C  
 
09.  E  

 
10.  A 
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AULA 3 – COMENTÁRIOS? 
 
01.  D  

 
02.  D  

 
03.  A  

 
04.  B  

 
05.  D  

 
06.  C  

 
07.  E  

 
08.  C  

 
09.  E  

 
10.  B  

 
 

AULA 4 
 
01.  D  

O predomínio de verbos de ligação, a presença 
constante de adjetivos ou locuções adjetivas para 
caracterizar o evento e a ausência de qualquer 
tipo de manifestação de desagrado por parte do 
narrador revelam que se trata de um texto 
descritivo que tem como finalidade apresentar 
acriticamente as características de um sarau. 
Assim, é correta a opção [D].  
 

02.  C  
O primeiro parágrafo do texto apresenta a 
principal causa da falta de condições de 
comodidade da população que vive em grandes 
centros urbanos e respectivas consequências, 
tese que será comprovada através do exemplo de 
uma falha de fornecimento de energia elétrica na 
cidade de São Paulo no início da noite. Assim, o 
texto é predominantemente dissertativo, pois 
expõe ideias gerais seguidas da apresentação de 
argumentos que as comprovam, como se afirma 
em [C].   
 

03.  C  
O fragmento do enunciado focaliza a 
caracterização do estabelecimento McSorley’s, 
através de uma descrição dinâmica, por 
apresentar objetos em movimento em um 
conjunto de ações concomitantes e não 
sequenciais, como seria típico do texto narrativo. 
Assim, é correta a opção [C].   
 

04.  E  
A partir da constatação de que o Brasil é um país 
onde apenas uma minoria domina a expressão 
escrita, Carlos Alberto Faraco alerta para a 
necessidade de se analisarem as causas da 

situação, a fim de se encontrarem soluções para 
o problema e, para isso, propõe que se faça a 
distinção entre “norma culta”, muitas vezes 
confundida com “gramática”, e “expressão 
escrita”. Dessa forma, e por se tratar de um 
fragmento de “Norma culta brasileira: desatando 
alguns nós” em que o gramático se propõe 
apresentar a sua teoria, o texto adquire valor 
científico. 
 

05.  B  
A enumeração das características do lirismo no 
poema “Primeira lição” surpreende pelo tom 
explicativo, típico de manuais didáticos, 
contrastando de forma flagrante com a essência 
do lirismo que registra as emoções e os 
sentimentos do “eu lírico” em tom intimista e 
confessional. Assim, é correta a opção [B]. 
 

06.  A  
O eu lírico tenta definir o amor, enunciando as 
suas características principais. Ao verificar que 
essas qualidades são contraditórias e lesivas a 
quem as experimenta, questiona-se sobre a razão 
que leva as pessoas a quererem experimentá-lo 
(“Mas como causar pode seu favor / nos corações 
humanos amizade, / se tão contrário a si é o 
mesmo Amor?”). Trata-se, portanto, de um poema 
argumentativo.   
 

07.  E  
O autor afirma no primeiro e segundo período que 
a questão racial “existe há muito tempo”, 
“modifica-se” e “reitera-se continuamente”, 
fatores que constituem a base do “enigma” 
referido no texto. 
 

08.  A  
O último período do texto apresenta a opinião do 
autor sobre o funcionamento da “fábrica da 
sociedade”, resultado de uma fusão de 
características opostas e mencionadas 
anteriormente (“intolerantes e tolerantes, 
discriminados e preconceituosos, segregados e 
arrogantes, subordinados e subordinantes”). 
 

09.  D  
Ambos os interlocutores têm a mesma impressão 
sobre a cidade de São Paulo, como fica evidente 
no diálogo travado entre eles. Ao perguntar se 
conhece uma cidade mais feia que São Paulo, o 
autor da pergunta já expressa a sua opinião, que 
é confirmada pelo outro que busca nas suas 
lembranças imagens de cidades que possam 
assemelhar-se àquela na questão de ausência de 
beleza. 
 

10.  E  
O pronome demonstrativo “essa”, aglutinado à 
preposição “de”, expressa o distanciamento social 
do interlocutor, provavelmente não incluído na 
camada de trabalhadores que costumam “acordar 
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cedo” e mostram uma “garra” que o “toca” e 
motiva o seu desabafo: “acho emocionante”.   
 
 

AULA 5 
 
01.  B  

O miniconto caracteriza-se por ser uma narração 
com o mínimo de palavras possíveis, de maneira a 
que todo o contexto seja mais sugerido do que 
narrado. As elipses deixam ao leitor a tarefa de 
“preencher” essas sugestões e entender a 
história por trás da história escrita. No texto de 
Marcelo Coelho, as reticências indicam uma 
informação de conhecimento do contexto social e 
dos personagens, o que explicaria a ação do 
policial, ao desferir os cinco tiros que mataram o 
menino que brincava de “pega-ladrão”: o policial 
pensou que L.J.C. era um bandido, estava armado 
e oferecia perigo. Assim, é correta a opção [B].    
 

02.  D  
O trecho apresenta uma cena de preconceito 
explícito, pois os personagens estão se 
conhecendo, atraindo-se mutuamente, quando 
são agredidos, do nada. Apenas ouve-se um grito 
com a palavra veados antes de começarem a ser 
surrados, olha as loucas, até a descrição daquele 
homem tão envolvente, de sunga vermelha sendo 
espancado e sangrando, de maneira irracional por 
um bando de gente. 
 

03.  C  
Os personagens de Caio Fernando de Abreu são 
agredidos por homofóbicos em uma noite de 
carnaval. 
 

04.  C  
O trecho do conto “O Diplomático” mostra Rangel, 
o diplomático, desorientado. Isso ocorre porque, 
por procurar a esposa perfeita, não se casou. Em 
dado momento, percebe-se interessado pela filha 
de seu melhor amigo, Joaninha; decidiu declarar 
suas intenções durante uma festa, porém um 
convidado, Queirós, demonstrou interesse por 
Joaninha e ela lhe retribuiu os olhares. Por esse 
motivo, Rangel não sabe como agir. 
Vale ressaltar que não é necessário ler o conto na 
íntegra para resolver a questão. A busca de 
sinônimo para “atônito” indica a alternativa 
correta. 
 

05.  A  
O último período do excerto é revelador do 
confronto entre o narrador e seu pai, cuja morte 
representou a queda do regime patriarcal 
marcado pela frieza e formalidade e permitiu que 
a família pudesse usufruir de prazerosas reuniões, 
como uma festa de Natal. Assim, é correta a 
opção [A], pois o fragmento é ilustrativo de uma 
concepção das relações humanas marcada pelo 

distanciamento de estados de espírito entre duas 
gerações. 
 

06.  D  
Fernando Bonassi, ironicamente, faz uma 
retrospectiva da História da Humanidade, através 
de um relato com períodos curtos, em sequência 
desordenada. Na verdade, os eventos 
mencionados não respeitam a cronologia 
histórica, nem respeitam ordenamento de causa e 
consequência, o que permite inferir que sua 
intenção é registrar com humor o caos da vida 
cotidiana, como se afirma em [D]. 
 

07.  B  
No conto, vemos uma narradora-personagem 
preocupada em ser retirada do lixão. Ela enumera 
uma série de objetos descartados que lhe são 
úteis. Assim, seu drama está relacionado 
justamente ao espaço que, no caso, é o lixão. 
 

08.  C  
No conto “A cartomante”, de Machado de Assis, 
há o triângulo amoroso entre Rita, Vilela e Camilo. 
Em Dom Casmurro, romance do mesmo autor, o 
triângulo é estabelecido entre as personagens 
Capitu, Bento e Escobar. Assim, é correta a 
alternativa [C]. 
Erros nas demais alternativas: 
-  [A] e [B]: Machado de Assis foi um dos 

principais autores do Realismo brasileiro. 
-  [D]: Mal do Século é como ficou conhecida a 

segunda geração do Romantismo brasileiro. 
 

09.  B  
O narrador começa assumindo sua inocência 
após uma condenação e cumprimento de uma 
longa pena de dez anos preso, mas que para ele 
passaram muito rápido. Confessa também que, 
estranhamente, havia se esforçado muito pouco 
para provar que não matara ninguém, porque 
achava que o júri não acreditaria em sua 
inocência e, portanto, aproveitaria de seu direito 
de ficar calado e dessa forma poderia cumprir 
resignadamente a pena que lhe cabia. 
 

10.  A  
A incompreensão do narrador sobre a conversa 
com Conceição, no fragmento, diz respeito à 
movimentação da personagem na sala, pois “de 
costume tinha os gestos demorados e as atitudes 
tranquilas”. 
 
 

AULA 6 
 
01.  C  

Na crônica “Bons dias!”, Machado de Assis 
discorre sobre a satisfação que sente, ao ler 
jornais antigos. Na última frase do excerto, 
justifica essa sensação pelo fato de esse tipo de 
leitura lhe permitir a convivência com fatos 
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ocorridos em contextos sociais de outras épocas: 
“Não é a saudade piegas, mas a recomposição do 
extinto, a revivescência do passado”. Assim, é 
correta a opção [C], pois, nesse sentido, o jornal é 
reconhecido como instrumento de reconstrução 
da memória.   
 

02.  C  
O uso de comparações, metáforas bem 
humoradas (“como se fosse um piparote de leve 
no cangote do texto,” ou “rapper frustrado e dar 
cambalhotas”) e expressões do cotidiano informal 
(“fofo”, “moleza”, “piparote”, “chata”) permite 
concluir que o autor utiliza palavras de uso 
coloquial, para estabelecer uma interação 
satisfatória com a interlocutora, uma estudante 
que usou também o coloquialismo, ao perguntar 
“como era essa coisa de escrever”. Assim, é 
correta a opção [C]. 
 

03.  A  
As proposições [III] e [IV] são incorretas, pois a 
adjetivação intensa e a subjetividade usadas pelo 
autor da resenha configuram linguagem 
conotativa com intenção de sensibilizar o leitor. 
Assim, é correta a opção [A]. 
 

04.  B  
No início do texto, a identificação do narrador com 
o estado da natureza (“Tarde fria, e então eu me 
sinto um daqueles velhos poetas de antigamente 
que sentiam frio na alma quando a tarde estava 
fria”) estabelece intertextualidade com a estética 
romântica. Os poetas do Romantismo atribuíam à 
natureza a capacidade de exprimir estados de 
espírito e sentimentos, tornando-se, muitas 
vezes, um prolongamento do eu lírico. Assim, é 
correta a opção [B]. 
 

05.  A  
A palavra “menina”, referida no final do texto, 
pode ser compreendida como filha da primeira 
que agora já está mulher, grávida (“barriga 
pontuda deve ser menina”) e vai dar à luz outra 
mulher. 
 

06.  D  
O autor defende a tese de que o futebol não 
florescerá aqui por não ter sido criado no Brasil, 
mas sim na Inglaterra (estrangeirismo). Segundo 
o cronista, deveria-se aproveitar ou criar um 
esporte aos moldes e às necessidades do povo 
brasileiro (nacionalismo). 
 

07.  C  
O cronista utiliza-se dessa expressão por analogia 
às palavras gordura e músculo. Banha, nesse 
contexto, é a forma pejorativa para gordura e 
fibra é a base fisiológica da formação dos 
músculos. 
 
 

08.  B  
Segundo o autor, o sertanejo não tinha nada a ver 
com o povo inglês inventor do futebol. Seus 
argumentos são baseados nas diferenças 
culturais entre os ingleses e o brasileiro matuto 
do sertão. Segundo o autor, para a adoção de um 
esporte, deveria considerar-se, antes de tudo, as 
características e peculiaridades de cada cultura. 
 

09.  C  
[A]  Não há nada de filosófico; o conto fala sobre 

o fuxico entre vizinhos. 
[B]  Não é lírico, por tratar de fofocas e traição. 
[C]  Correta. O tom é de ironia, pois apresenta a 

convivência entre vizinhos que fuxicam uns a 
vida dos outros. Uma espera o marido se 
ausentar, inventa um código amoroso, recebe 
o amante, outros vizinhos veem e o velho 
também quer tirar uma casquinha, e ainda, 
quando repelido, ameaça a moça de contar 
para os outros suas traições, como se todos 
já não soubessem.  

[D]  Não deprecia a vizinhança, apenas narra uma 
fofoca de adultério entre vizinhos. 

[E]  Também não há didatismos no conto, não há 
exemplos de conduta. 

 
10.  A  

A substituição da preposição “de” por “em” 
transforma o adjunto adnominal “de rua”, que 
caracteriza o menino, em adjunto adverbial de 
lugar, “na rua”, ou seja, indica a localização, e não 
a qualidade. 
 
 

AULA 7 
 
01.  E  

Todas as proposições estão corretas. Luis 
Fernando Verissimo, em sua crônica, utiliza 
trechos de várias canções da bossa-nova para 
caracterizar o espírito de sua geração, que, 
melancolicamente, vai cedendo espaço para os 
mais jovens (a geração do rock).  
 

02.  D  
A crônica é um gênero textual de linguagem 
simples e espontânea, produzido para publicação 
em veículo jornalístico, cujo tema se situa em 
ideias e/ou fatos da atualidade, ou em eventos 
prosaicos, cotidianos, e cuja expressão estilística 
transita, muitas vezes, entre o oral e o literário.   
 

03.  B  
No texto, Zélia Gattai narra uma cena 
absolutamente prosaica: ela e o marido, como 
crianças, observando as lagartixas na casa onde 
viviam. Para ela, no entanto, essa lembrança tem 
muito significado, pois representa um aspecto do 
modo de viver do casal. Para o leitor, revela 
também traços de sua personalidade e a da de 
Jorge Amado e peculiaridades de suas vidas. É 
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interessante, por exemplo, observar que as “duas 
mimosas lagartixas” residiam atrás de um quadro 
de Di Cavalcanti. 
 

04.  C  
O autor do texto recorre a um exemplo histórico 
para ilustrar sua tese: “Geralmente, uma 
sociedade organizada pelo ‘ser’ é uma sociedade 
imóvel. Por exemplo, no antigo regime, você podia 
nascer nobre, perder todos os bens de sua 
família, inclusive a honra, e continuaria nobre, 
porque você já era nobre. Inversamente, você 
podia nascer numa sarjeta urbana e enriquecer 
pelo seu trabalho ou pela sua sabedoria, e nem 
por isso você se tornaria nobre, porque você não 
o era”. 
 

05.  E  
A conclusão do texto indica que, na opinião do 
autor, “Somos (e não estamos) insatisfeitos 
porque o reconhecimento dos outros é imaterial, 
difícil de ser medido e nunca suficiente. A procura 
por bens é infinita ou, no mínimo, indefinida, como 
é indefinida a procura pelo reconhecimento dos 
outros”. 
 

06.  E  
O trecho defende a ideia de que o ser humano é 
constantemente insatisfeito com suas posses, 
uma vez que tal satisfação depende de alguém 
reconhecer tal conquista – o que não é possível 
aferir. Essa preocupação seria mais presente 
entre os que já possuem bastante, pois se torna 
necessário ostentar cada vez mais; 
consequentemente, “quem mais tem mais quer” é 
uma síntese de pensamento exposto. 
 
[A]  Incorreto. O provérbio citado faz referência à 

virtude de o ser humano não se arriscar a 
perder o que já possui, pela tentativa de 
conquistar mais. 

[B]  Incorreto. O provérbio associa a 
disponibilidade de recursos financeiros a 
problemas. 

[C] Incorreto. O provérbio faz menção à 
responsabilidade do ser humano em suportar 
as consequências de seus atos. 

[D] Incorreto. O provérbio refere-se à virtude de 
não acumular bens de qualquer natureza, 
preocupado com o bem-estar do próximo. 

 
07.  B  

A afirmativa [II] está incorreta, pois a distância da 
qual fala a crônica não é metafórica, mas uma 
distância física de fato. 
Também está incorreta a afirmativa [III], porque o 
eu do cronista enfatiza justamente a necessidade 
da presença física, do toque dos corpos, para o 
sucesso dos relacionamentos amorosos. 
 
 
 

08.  A  
Trata-se de uma linguagem metafórica a que está 
presente no trecho selecionado, de modo que as 
alternativas [C], [D] e [E] estão incorretas. Já a 
alternativa [B], apesar de correta quanto ao tipo 
de linguagem utilizada, erra, ao sugerir que os 
sentimentos expressos nas cartas são falsos. O 
problema apontado pelo autor é que, quando as 
cartas são lidas, em decorrência do lapso de 
tempo entre a escrita e a leitura, os sentimentos 
ali referidos podem já estar mortos. 
 

09.  A  
[A] CORRETA. A crônica trata dos clichês 

cinematográficos que não condizem com a 
realidade vulgar, pura e simples. 

[B] O texto não é uma crítica aos filmes de 
Hollywood, mas sim uma observação 
divertida de um fã de cinema. 

[C]  O autor colocou-se de forma realista, e não 
crítica, quanto à publicidade, quando diz: 
Acho que era para não mostrar de graça, 
para milhões, a marca impressa no maço. 

[D] Não há menção, nesse contexto, no que se 
refere à qualidade dos produtos americanos. 

[E] Não há menção, nesse contexto, no que se 
refere ao funcionamento de aparelhos 
tecnológicos. 

 
10.  C  

O futebol de rua expressa a versatilidade da 
meninada brasileira que, a despeito da falta de 
espaço nas grandes cidades e das limitações 
domésticas por causa da faixa etária, consegue, 
ainda assim, manter viva a paixão pelo futebol.  
 
 

AULA 8 
 
01.  C  

A proposição [II] é incorreta, pois o advérbio 
“displicentemente” está ligado à ação de 
chapeuzinho vermelho e “depressa”, à do lobo, 
personagem-narrador. Como os demais itens são 
válidos, a alternativa [C] é a única correta. 
 

02.  E  
O texto parte de uma situação cotidiana para 
tecer uma crítica, o que é típico de crônicas. 
Assim, o autor coloca a situação de uma conversa 
entre um garoto pobre, que pede dinheiro, e um 
senhor rico, que lhe recusa o pedido e lhe dá uma 
longa explicação sobre o porquê de não dar 
dinheiro. A partir desse diálogo cotidiano, o autor 
deixa clara sua crítica à desigualdade social. 
 

03.  D  
Trata-se de uma fábula, narrativa em que os 
personagens são animais que apresentam 
características humanas. O leão e a raposa 
representam o poder e a esperteza, e 
protagonizam uma curta trama que conduz a uma 
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conclusão de onde se extrai um ensinamento 
moral de caráter instrutivo. Assim, todas são 
corretas, como se afirma em [D].   
 

04.  C  
O uso de recursos argumentativos permite ao 
morcego e à pomba disfarçarem sua condição, 
como sugere a moral que encerra a narrativa: “...O 
segredo de certos homens está nesta política do 
morcego. É vermelho? Tome vermelho. É branco? 
Viva o branco!”. 
 

05.  A  
O fato de o morcego ter pelo e a pomba estar em 
posição invertida contradiz as características de 
ave, que o gato odiava e o caçador perseguia. 
 

06.  D  
Por se tratar de uma composição literária em que 
os personagens são animais que apresentam 
características humanas, tais como a fala e os 
costumes, encerrada com uma reflexão moral de 
caráter instrutivo, o texto Pau de dois Bicos é 
classificado de “fábula”. 
 

COMENTÁRIOS? 
 

07.  B  
 

08.  C  
 

09.  B  
 

10.  D  
O conflito de Cacaso, aludido no enunciado, 
relaciona-se com o período da ditadura militar no 
Brasil, momento de opressão política criticada 
expressivamente no poema “Liogia e mitologia”. É 
correta a opção [D], pois as imagens de “morcego”, 
“cabras”, “hienas” e “porco” representam 
alegoricamente os agentes da opressão. 
 
 

AULA 9 
 
01.  E  

O objetivo do gênero jornalístico é informar o leitor 
através de uma linguagem referencial e objetiva. 
Para isso, torna-se pertinente o uso de formas da 
norma-padrão da língua. Não são adequadas 
expressões linguísticas populares nem regionais, 
como se afirma em A e em C. No texto em 
questão não existem palavras estrangeiras nem 
termos técnicos e científicos, como se indica em 
B e em D.  
 

02.  B  
A linguagem jornalística é diferente da literária. A 
primeira tem compromisso com a realidade 
factual, retrata os acontecimentos com isenção, 
objetivamente; a segunda é ficcional. 
Normalmente, aquela utiliza a terceira pessoa 

para narrar a situação. Todas essas 
características estão presentes na alternativa B. 
As alternativas A, C e E estão descartadas, pois 
os narradores estão em primeira pessoa, correndo 
o risco do uso da função emotiva da linguagem – 
não adequada para o texto de jornal. A afirmação 
D parece retirada de um B.O. (boletim de 
ocorrência policial). 
 

COMENTÁRIOS? 
 

03.  D  
 

04.  C  
 

05.  B  
 

06.  E  
A ambiguidade do título resulta do deslocamento 
do adjunto adnominal “do governo do Estado” 
relativamente ao substantivo a que corresponde 
(“campanha”), e não “violência”, o que é corrigido 
na opção E.   
 

COMENTÁRIOS? 
 

07.  B  
 

08.  E  
 

09.  D  
 

10.  C  
 
 

AULA 10 
 
01.  C  

A autora faz uma exposição de alguns fatos 
relativos à comunicação e à linguagem humana, 
enaltecendo a importância destas para o ser 
humano. Mostra, portanto, que o homem está em 
constante troca comunicativa. Assim, por meio de 
argumentos, ela cria um texto com forte caráter 
informativo, que divulga, didaticamente, saberes 
sobre a linguagem.   
 

02.  B  
O texto trata da comunicação, abordando como 
os indivíduos estão sempre em troca 
comunicativa.  
Assim, mesmo que um indivíduo não esteja em 
interação verbal com outros falantes, ele também 
se comunica solitariamente com seus 
pensamentos, o que revela o quão presente é a 
comunicação na vida das pessoas. 
[A] Incorreta: o texto coloca que os significados 

que atribuímos aos sinais da linguagem 
verbal e não verbal, na verdade, não são 
universais, e sim variáveis de grupo humano 
para grupo. 
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[C]  Incorreta: o texto não caracteriza os meios de 
comunicação de massa como negativos para 
a formação de grupos sociais. 

[D]  Incorreta: a comunicação humana pode se 
realizar também internamente, recebendo o 
nome de comunicação intrapessoal (que o 
indivíduo realiza consigo mesmo por meio de 
questionamentos, sentimentos, dúvidas, etc.). 

[E]  Incorreta: não há menção a uma 
exclusividade das regras da gramática 
normativa como forma de definir as regras 
comunicativas. 

 
03.  D  

O último parágrafo do texto sintetiza a opinião de 
Drauzio Varela sobre determinadas 
características fisiológicas que dão origem ao 
preconceito, assim como a necessidade 
imperativa de combatê-lo através de condutas 
racionais baseadas na tolerância e no respeito ao 
outro: “Embora o preconceito esteja alojado em 
áreas arcaicas do sistema nervoso central, sua 
expressão não é inevitável. Nosso córtex cerebral 
já evoluiu o suficiente para reprimi-lo, de modo a 
abandonarmos a bestialidade do passado e 
adotarmos condutas racionais centradas na 
tolerância e na aceitação da diversidade humana”. 
Assim, é correta a opção [D]. 
 

04.  C  
O texto de Drauzio Varela, ao mesmo tempo em 
que apresenta conclusões baseadas em 
experimentos científicos sobre as origens 
fisiológicas do preconceito, manifesta também a 
opinião de que é possível reverter esse quadro 
através da adoção de condutas sociais que o 
contrariem. Assim, infere-se que o seu objetivo é 
gerar no leitor uma reflexão sobre atos 
discriminatórios que incentivam a intolerância, 
como se afirma em [C]. 
 

05.  A  
O fato de a raposa se recusar a entrar depois de 
perceber que os rastros de vários animais se 
dirigiam apenas para o interior da gruta permitiu- 
-lhe inferir que algo devia ter impedido o seu 
retorno, o que evitou que o leão a devorasse. 
Assim, a opção [A] expressa a moral depreendida 
pela leitura do texto: os homens sensatos, tendo 
prova dos perigos, podem prevê-los e evitá-los, 
como se afirma em [A]. 
 

COMENTÁRIOS? 
 

06.  D  
 

07.  B  
 

08.  E  
 

09.  D  
 

10.  A  
As três expressões citadas na letra “A” funcionam 
como advérbios de tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


