
TEXTOS PARA INTERPRETAÇÃO – LÍNGUA PORTUGUESA 

Questão 1) 

Querô 

DELEGADO — Então desce ele. Vê o que arrancam desse sacana. 

SARARÁ — Só que tem um porém. Ele é menor. 

DELEGADO — Então vai com jeito. Depois a gente entrega pro juiz. 

(Luz apaga no delegado e acende no repórter, que se dirige ao público.) 

REPÓRTER — E o Querô foi espremido, empilhado, esmagado de corpo e alma num cubículo imundo, com 

outros meninos. Meninos todos espremidos, empilhados, esmagados de corpo e alma, alucinados pelos 

seus desesperos, cegados por muitas aflições. Muitos meninos, com seus desesperos e seus ódios, 

empilhados, espremidos, esmagados de corpo e alma no imundo cubículo do reformatório. E foi lá que o 

Querô cresceu. 

MARCOS, P. Melhor teatro. São Paulo: Global, 2003 (fragmento). 

No discurso do repórter, a repetição causa um efeito de sentido de intensificação, construindo a ideia de 

a)  opressão física e moral, que gera rancor nos meninos. 
b)  repressão policial e social, que gera apatia nos meninos. 
c)  polêmica judicial e midiática, que gera confusão entre os meninos. 
d)  concepção educacional e carcerária, que gera comoção nos meninos. 
e)  informação crítica e jornalística, que gera indignação entre os meninos. 

Questão 2) 

Própria dos festejos juninos, a quadrilha nasceu como dança aristocrática, oriunda dos salões franceses, 

depois difundida por toda a Europa. 

No Brasil, foi introduzida como dança de salão e, por sua vez, apropriada e adaptada pelo gosto popular. 

Para sua ocorrência, é importante a presença de um mestre \"marcante\" ou \"marcador\", pois é quem 

determina as figurações diversas que os dançadores desenvolvem. Observa-se a constância das seguintes 

marcações: \"Tour\", \"En avant\", \"Chez des dames\", \"Chez des chevaliê\", \"Cestinha de flor\", 

\"Balancê\", \"Caminho da roça\", \"Olha a chuva\", \"Garranchê\", \"Passeio\", \"Coroa de flores\", 

\"Coroa de espinhos\" etc. 

No Rio de Janeiro, em contexto urbano, apresenta transformações: surgem novas figurações, o francês 

aportuguesado inexiste, o uso de gravações substitui a música ao vivo, além do aspecto de competição, 

que sustenta os festivais de quadrilha, promovidos por órgãos de turismo. 

CASCUDO, L. C. Dicionário do folclore brasileiro. Rio de Janeiro: Melhoramentos, 1976. 

As diversas formas de dança são demonstrações da diversidade cultural do nosso país. Entre elas, a 

quadrilha é considerada uma dança folclórica por 

a)  possuir como característica principal os atributos divinos e religiosos e, por isso, identificar uma nação 
ou região. 
b)  abordar as tradições e costumes de determinados povos ou regiões distintas de uma mesma nação. 
c)  apresentar cunho artístico e técnicas apuradas, sendo, também, considerada dança-espetáculo. 
d)  necessitar de vestuário específico para a sua prática, o qual define seu país de origem. 
e)  acontecer em salões e festas e ser influenciada por diversos gêneros musicais. 



Questão 3) 

Jogar limpo 

Argumentar não é ganhar uma discussão a qualquer preço. Convencer alguém de algo é, antes de tudo, 

uma alternativa à prática de ganhar uma questão no grito ou na violência física — ou não física. Não física, 

dois pontos. Um político que mente descaradamente pode cativar eleitores. 

Uma publicidade que joga baixo pode constranger multidões a consumir um produto danoso ao ambiente. 

Há manipulações psicológicas não só na religião. E é comum pessoas agirem emocionalmente, porque 

vítimas de ardilosa — e cangoteira — sedução. Embora a eficácia a todo preço não seja argumentar, 

tampouco se trata de admitir só verdades científicas — formar opinião apenas depois de ver a 

demonstração e as evidências, como a ciência faz. Argumentar é matéria da vida cotidiana, uma forma de 

retórica, mas é um raciocínio que tenta convencer sem se tornar mero cálculo manipulativo, e pode ser 

rigoroso sem ser científico. 

Língua Portuguesa, São Paulo, ano 5, n. 66, abr. 2011 (adaptado). 

No fragmento, opta-se por uma construção linguística bastante diferente em relação aos padrões 

normalmente empregados na escrita. Trata-se da frase \"Não física, dois pontos\". Nesse contexto, a 

escolha por se representar por extenso o sinal de pontuação que deveria ser utilizado 

a)  enfatiza a metáfora de que o autor se vale para desenvolver seu ponto de vista sobre a arte de argumentar. 
b)  diz respeito a um recurso de metalinguagem, evidenciando as relações e as estruturas presentes no enunciado. 
c)  é um recurso estilístico que promove satisfatoriamente a sequenciação de ideias, introduzindo apostos 
exemplificativos. 
d)  ilustra a flexibilidade na estruturação do gênero textual, a qual se concretiza no emprego da linguagem 
conotativa. 
e)  prejudica a sequência do texto, provocando estranheza no leitor ao não desenvolver explicitamente o raciocínio a 
partir de argumentos. 

Questão 4) 

          A discussão sobre o "fim do livro de papel\" com a chegada da mídia eletrônica me lembra a 

discussão idêntica sobre a obsolescência do folheto de cordel. Os folhetos talvez não existam mais daqui a 

100 ou 200 anos, mas, mesmo que isso aconteça, os poemas de Leandro Gomes de Barros ou Manuel 

Camilo dos Santos continuarão sendo publicados e lidos — em CD-ROM, em livro eletrônico, em "chips 

quânticos", sei lá o quê. O texto é uma espécie de alma imortal, capaz de reencarnar em corpos variados: 

página impressa, livro em Braille, folheto, "coffee-table book", cópia manuscrita, arquivo PDF... Qualquer 

texto pode se reencarnar nesses (e em outros) formatos, não importa se é Moby Dick ou Viagem a São 

Saruê, se é  Macbeth ou O livro de piadas de Casseta & Planeta. 

TAVARES, B. Disponível em: http://jornaldaparaiba.globo.com. 

 

Ao refletir sobre a possível extinção do livro impresso e o surgimento de outros suportes em via eletrônica, 

o cronista manifesta seu ponto de vista, defendendo que 

a)  o cordel é um dos gêneros textuais, por exemplo, que será extinto com o avanço da tecnologia. 
b)  o livro impresso permanecerá como objeto cultural veiculador de impressões e de valores culturais. 
c)  o surgimento da mídia eletrônica decretou o fim do prazer de se ler textos em livros e suportes impressos. 
d)  os textos continuarão vivos e passíveis de reprodução em novas tecnologias, mesmo que os livros desapareçam. 
e)  os livros impressos desaparecerão e, com eles, a possibilidade de se ler obras literárias dos mais diversos gêneros. 



Questão 5) 

         A dança é um importante componente cultural da humanidade. O folclore brasileiro é rico em danças 

que representam as tradições e a cultura de várias regiões do país. Estão ligadas aos aspectos religiosos, 

festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras e caracterizam-se pelas músicas 

animadas (com letras simples e populares), figurinos e cenários representativos. 
 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Proposta Curricular do Estado de São Paulo: Educação Física. São Paulo: 2009 

(adaptado) 

 

A dança, como manifestação e representação da cultural rítmica, envolve a expressão corporal própria de 

um povo. Considerando-a como elemento folclórico, a dança revela 

a)  manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais e espirituais de um povo, refletindo seu modo de 
expressar-se no mundo. 
b)  aspectos eminentemente afetivos, espirituais e de entretenimento de um povo, desconsiderando fatos históricos. 
c)  acontecimentos do cotidiano, sob influência mitológica e religiosa de cada religião, sobrepondo aspectos políticos. 
d)  tradições culturais de cada região, cujas manifestações rítmicas são classificadas em um ranking das mais 
originais. 
e)  lendas, que se sustentam em inverdades históricas, uma vez que são inventadas, e servem apenas para a vivência 
lúdica de um povo. 

Questão 6) 

Aquele bêbado 

— Juro nunca mais beber — e fez o sinal da cruz com os indicadores. Acrescentou: — Álcool. 

O mais ele achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. 

Tomou um pileque de Segall. Nos fins de semana, embebedava-se de Índia Reclinada, de Celso Antônio. 

— Curou-se 100% do vício — comentavam os amigos. 

Só ele sabia que andava mais bêbado que um gambá. 

Morreu de etilismo abstrato, no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon, e seu féretro ostentava 

inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos. 

ANDRADE, C. D. Contos plausíveis. Rio de Janeiro: Record, 1991. 

A causa mortis do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto porque, 

ao longo da narrativa, ocorre uma 

a)  metaforização do sentido literal do verbo "beber". 
b)  aproximação exagerada da estética abstracionista. 
c)  apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem. 
d)  exploração hiperbólica da expressão "inúmeras coroas". 
e)  citação aleatória de nomes de diferentes artistas. 

 

 

 



 

Questão 7) 

Entrevista com Marcos Bagno 

Pode parecer inacreditável, mas muitas das prescrições da pedagogia tradicional da língua até hoje se 

baseiam nos usos que os escritores portugueses do século XIX faziam da língua. Se tantas pessoas 

condenam, por exemplo, o uso do verbo \"ter\" no lugar de \"haver\", como em \"hoje tem feijoada\", é 

simplesmente porque os portugueses, em dado momento da história de sua língua, deixaram de fazer esse 

uso existencial do verbo \"ter\". 

No entanto, temos registros escritos da época medieval em que aparecem centenas desses usos. Se nós, 

brasileiros, assim como os falantes africanos de português, usamos até hoje o verbo \"ter\" como 

existencial é porque recebemos esses usos de nossos ex-colonizadores.  Não faz sentido imaginar que 

brasileiros, angolanos e moçambicanos decidiram se juntar para \"errar\" na mesma coisa. E assim 

acontece com muitas outras coisas: regências verbais, colocação pronominal, concordâncias nominais e 

verbais etc. Temos uma língua própria, mas ainda somos obrigados a seguir uma gramática normativa de 

outra língua diferente. Às vésperas de comemorarmos nosso bicentenário de independência, não faz 

sentido continuar rejeitando o que é nosso para só aceitar o que vem de fora. 

Não faz sentido rejeitar a língua de 190 milhões de brasileiros para só considerar certo o que é usado por 

menos de dez milhões de portugueses. Só na cidade de São Paulo temos mais falantes de português que 

em toda a Europa! 

Informativo Parábola Editorial, s/d. 

 

Na entrevista, o autor defende o uso de formas linguísticas coloquiais e faz uso da norma padrão em toda a 

extensão do texto. Isso pode ser explicado pelo fato de que ele 

 

a)  adapta o nível de linguagem à situação comunicativa, uma vez que o gênero entrevista requer o uso da norma 
padrão. 
b)  apresenta argumentos carentes de comprovação científica e, por isso, defende um ponto de vista difícil de ser 
verificado na materialidade do texto. 
c)  propõe que o padrão normativo deve ser usado por falantes escolarizados como ele, enquanto a norma coloquial 
deve ser usada por falantes não escolarizados. 
d)  acredita que a língua genuinamente brasileira está em construção, o que o obriga a incorporar em seu cotidiano a 
gramática normativa do português europeu. 
e)  defende que a quantidade de falantes do português brasileiro ainda é insuficiente para acabar com a hegemonia 
do antigo colonizador. 

 

 

 

 



Questão 8) 

LXXVIII (Camões, 1525?-1580) 

Leda serenidade deleitosa, 

Que representa em terra um paraíso; 

Entre rubis e perlas doce riso; 

Debaixo de ouro e neve cor-de-rosa; 

Presença moderada e graciosa, 

Onde ensinando estão despejo e siso 

Que se pode por arte e por aviso, 

Como por natureza, ser fermosa; 

Fala de quem a morte e a vida pende, 

Rara, suave; enfim, Senhora, vossa; 

Repouso nela alegre e comedido: 

Estas as armas são com que me rende 

E me cativa Amor; mas não que possa 

Despojar-me da glória de rendido.             CAMÕES, L. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008. 

 
SANZIO, R. (1483-1520) A mulher com o unicórnio. Roma, Galleria Borghese. 

Disponível em: www.arquipelagos.pt. Acesso em: 29 fev. 2012. 

A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, participaram do mesmo 
contexto social e cultural de produção pelo fato de ambos 
a)  apresentarem um retrato realista, evidenciado pelo unicórnio presente na pintura e pelos adjetivos usados no 
poema. 
b)  valorizarem o excesso de enfeites na apresentação pessoal e na variação de atitudes da mulher, evidenciadas 
pelos adjetivos do poema. 
c)  apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade e o equilíbrio, evidenciados pela postura, 
expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema. 
d)  desprezarem o conceito medieval da idealização da mulher como base da produção artística, evidenciado pelos 
adjetivos usados no poema. 
e)  apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela emotividade e o conflito interior, evidenciados pela 
expressão da moça e pelos adjetivos do poema. 



 

Questão 9) 

 

Dúvida 

Dois compadres viajavam de carro por uma estrada de fazenda quando um bicho cruzou a frente do carro. 

Um dos compadres falou: 

— Passou um largato ali! 

O outro perguntou: 

— Lagarto ou largato? 

O primeiro respondeu: 

— Num sei não, o bicho passou muito rápido. 

Piadas coloridas. Rio de Janeiro: Gênero, 2006. 

 

Na piada, a quebra de expectativa contribui para produzir o efeito de humor. Esse efeito ocorre porque um 

dos personagens 

a)  reconhece a espécie do animal avistado. 
b)  tem dúvida sobre a pronúncia do nome do réptil. 
c)  desconsidera o conteúdo linguístico da pergunta. 
d)  constata o fato de um bicho cruzar a frente do carro. 
e)  apresenta duas possibilidades de sentido para a mesma palavra. 

Questão 10) 

Entrevista Tony Bellotto 

A língua é rock 

Guitarrista do Titãs e escritor completa dez anos à  

frente de programa televisivo em que discute a língua  

portuguesa por meio da música 

O que o atraiu na proposta de Afinando a Língua? 

No começo, em 1999, a ideia era fazer um programa que falasse de língua portuguesa usando a música 

como atrativo, principalmente, para os jovens. Com o passar do tempo, ele foi se transformando num 

programa sobre a linguagem usada em letras de música, no jornalismo, na literatura de ficção e na poesia. 

Como não sou um cara de TV, trago a experiência de escritor e músico, e sempre participo de forma mais 

ativa do que como um mero apresentador. Estou nas reuniões de pauta e faço sugestões nos roteiros. Mas 

o conteúdo é feito pelo pessoal do Futura. 

 

 

 



 

Quais as vantagens e desvantagens do ensino da língua por meio das letras de música? 

Não sou pedagogo ou educador, então só vejo vantagens, porque as letras de música usam uma linguagem 

que é a do dia a dia, principalmente, dos jovens. A música é algo que lhes dá prazer e, didaticamente, pode 

fazer as vezes de algo que o aluno tem a noção de ser entediante estudo da língua, sentar e abrir um livro. 

Ao ouvir uma música, os exemplos surgem. É a grande vantagem e sempre foi a ideia do programa. 

Disponível em: http://revistalingua.uol.com.br. Acesso em: 8 ago. 2012 (fragmento). 

Os gêneros textuais são definidos por meio de sua estrutura, função e contexto de uso. Tomando por base 

a estrutura dessa entrevista, observa-se que 

a)  a organização em turnos de fala reproduz o diálogo que ocorre entre os interlocutores. 
b)  o tema e o suporte onde foi publicada justificam a ausência de traços da linguagem informal. 
c)  a ausência de referências sobre o entrevistado é uma estratégia para induzir à leitura do texto na íntegra. 
d)  o uso do destaque gráfico é um recurso de edição para ressaltar a importância do tema para o entrevistador. 
e)  o entrevistado é um especialista em abordagens educacionais alternativas para o ensino da língua portuguesa. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GABARITO 

Questão 1) 

Resolução 

Resposta Correta: A 

No discurso do repórter, a repetição é um recurso expressivo que tem o efeito de intensificação e constrói 

a ideia de opressão física e moral, como se vê na fala do repórter (que conclui o fragmento). 

Questão 2) 

Resolução 

Resposta Correta: B 

A multiplicidade das quadrilhas nos festejos juninos confere à própria dança o caráter de difundir tradições 

e costumes dos povos. 

Questão 3) 

Resolução 

Resposta Correta: C 

O uso da expressão \"dois pontos\" por extenso tem como finalidade reforçar estilisticamente a 

sequenciação de ideias, introduzindo termos de natureza explicativa (\"um político...\" \"uma 

publicidade...\"). Trata-se do aposto explicativo conforme se afirma no item C. 

Questão 4) 

Resolução 

Resposta Correta: D 

O autor do texto afirma, de forma bastante clara, que, mesmo que haja o fim dos folhetos, a leitura será 

realizada por meio de outras tecnologias. 

Questão 5) 

          

Resolução 

Resposta Correta: A 

Reconhecer na dança um conjunto de manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais e 

espirituais de um povo, refletir seu modo de expressar-se no mundo é o objetivo da questão. 



Questão 6) 

Resolução 

Resposta Correta: A 

O verbo \"beber\" adquire, ao longo do texto, um sentido diferente do habitual, pois demonstra que o 

\"eu-lírico\", ao largar seu vício alcoólico, abre novas perspectivas para a absorção de diferentes prazeres 

da vida. Tais prazeres, como a música e a poesia, são tratados como algo que pode ser \"bebido\", o que 

confirma a acepção metafórica da palavra. 

Questão 7) 

Resolução 

Resposta Correta: A 

Nessa questão, espera-se que o candidato relacione as variedades linguísticas de uso social. Em 

\"Entrevista com Marcos Bagno\", ao fazer uso da norma padrão para defender formas linguísticas 

coloquiais, o autor adapta o nível de linguagem à situação comunicativa, tendo em vista que o gênero 

entrevista requer o uso da norma padrão. 

Questão 8) 

Resolução 

Resposta Correta: C 

A questão diz respeito à relação, em diferentes textos, de opiniões, temas e recursos distintos. Aqui, 

observa-se o confronto entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal; no caso, um soneto clássico de 

Camões e a tela renascentista de Rafael Sanzio, embora com linguagens distintas, tratam dos mesmos 

princípios que são imprescindíveis à arte clássica: sobriedade, equilíbrio, moderação, graça, comedimento 

etc. 

Questão 9) 

Resolução 

Resposta Correta: C 

O uso linguístico da forma \"largato\", ao ser questionado por um dos interlocutores não desperta no outro 

a ciência de haver um desvio da norma culta, gerando o humor do diálogo. 

Questão 10) 

Resolução 

Resposta Correta: A 

Quando ocorre, a entrevista é um gênero dialogal. Ao ser transcrita, percebe-se a alternância das falas do 

entrevistador e do entrevistado. 

 


