
 

 

QUESTÕES DE INTERPRETAÇÃO – LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Questão 1) 

A marcha galopante das tecnologias teve por primeiro resultado multiplicar em enormes proporções 

tanto a massa das notícias que circulam quanto as ocasiões de sermos solicitados por elas. Os 

profissionais têm tendência a considerar esta inflação como automaticamente favorável ao público, pois 

dela tiram proveito e tornam-se obcecados pela imagem liberal do grande mercado em que cada um, 

dotado de luzes por definição iguais, pode fazer sua escolha em toda liberdade. Isso jamais foi realizado 

e tende a nunca ser. Na verdade, os leitores, ouvintes, telespectadores, mesmo se se abandonam a sua 

bulimia*, não são realmente nutridos por esta indigesta sopa de informações e sua busca finaliza em 

frustração. Cada vez mais frequentemente, até, eles ressentem esse bombardeio de riquezas falsas 

como agressivo e se refugiam na resistência a toda ou qualquer informação. 

O verdadeiro problema das sociedades pós-industriais não é a penúria**, mas a abundância. As 

sociedades modernas têm a sua disposição muito mais do que necessitam em objetos, informações e 

contatos. Ou, mais exatamente, disso resulta uma desarmonia entre uma oferta, não excessiva, mas 

incoerente, e uma demanda que, confusamente, exige uma escolha muito mais rápida a absorver. Por 

isso os órgãos de informação devem escolher, uma vez que o homem contemporâneo apressado, 

estressado, desorientado busca uma linha diretriz, uma classificação mais clara, um condensado do que 

é realmente importante. 

(*) fome excessiva, desejo descontrolado. 

(**) miséria, pobreza. 

VOYENNE, B. Informação hoje. Lisboa: Armand Colin, 1975 (adaptado). 

Com o uso das novas tecnologias, os domínios midiáticos obtiveram um avanço maior e uma presença 

mais atuante junto ao público, marcada ora pela quase simultaneidade das informações, ora pelo uso 

abundante de imagens. A relação entre as necessidades da sociedade moderna e a oferta de 

informação, segundo o texto, é desarmônica, porque: 

 

a)  o jornalista seleciona as informações mais importantes antes de publicá-las. 
b)  o ser humano precisa de muito mais conhecimento do que a tecnologia pode dar. 
c)  o problema da sociedade moderna é a abundância de informações e de liberdade de escolha. 
d)  a oferta é incoerente com o tempo que as pessoas têm para digerir a quantidade de informação 
disponível. 
e)  a utilização dos meios de informação acontece de maneira desorganizada e sem controle efetivo 

 

 

 



 

Questão 2) 

 
BRASIL. Ministério da Saúde. Revista Nordeste, João Pessoa, 

ano 3, n. 35, maio/jun. 2009. 

O texto exemplifica um gênero textual híbrido entre carta e publicidade oficial. Em seu conteúdo, é 

possível perceber aspectos relacionados a gêneros digitais. Considerando-se a função social das 

informações geradas nos sistemas de comunicação e informação presentes no texto, infere-se que 

a)  a utilização do termo download indica restrição de leitura de informações a respeito de formas de 
combate à dengue. 
b)  a diversidade dos sistemas de comunicação empregados e mencionados reduz a possibilidade de 
acesso às informações a respeito do combate à dengue. 
c)  a utilização do material disponibilizado para download no site www.combatadengue.com.br 
restringe-se ao receptor da publicidade. 
d)  a necessidade de atingir públicos distintos se revela por meio da estratégia de disponibilização de 
informações empregada pelo emissor. 
e)  a utilização desse gênero textual compreende, no próprio texto, o detalhamento de informações a 
respeito de formas de combate à dengue. 

 

 



 

Questão 3) 

Psicologia de um vencido 

Eu, filho do carbono e do amoníaco, 

Monstro de escuridão e rutilância, 

Sofro, desde a epigênesis da infância, 

A influência má dos signos do zodíaco. 

Profundíssimamente hipocondríaco, 

Este ambiente me causa repugnância... 

Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia 

Que se escapa da boca de um cardíaco. 

Já o verme — este operário das ruínas — 

Que o sangue podre das carnificinas 

Come, e à vida em geral declara guerra, 

Anda a espreitar meus olhos para roê-los, 

E há de deixar-me apenas os cabelos, 

Na frialdade inorgânica da terra! 

ANJOS, A. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. 

A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição designada como pré-

modernista. Com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, identificam-se marcas 

dessa literatura de transição, como 

a)  a forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas e o vocabulário requintado, além do 
ceticismo, que antecipam conceitos estéticos vigentes no Modernismo. 
b)  o empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista, manifesta em metáforas como "Monstro 
de escuridão e rutilância" e "influência má dos signos do zodíaco". 
c)  a seleção lexical emprestada ao cientificismo, como 
se lê em "carbono e amoníaco", "epigênesis da infância" e "frialdade inorgânica", que restitui a visão 
naturalista do homem. 
d)  a manutenção de elementos formais vinculados à estética do Parnasianismo e do Simbolismo, 
dimensionada pela inovação na expressividade poética, e o desconcerto existencial. 
e)  a ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e ao mesmo tempo filosófica, que 
incorpora valores morais e científicos mais tarde renovados pelos modernistas. 

 

Questão 4) 

Muito se tem falado da sociedade informacional, da sociedade da comunicação global, do surgimento 

das redes telemáticas e de sua correlata dinâmica social. O ciberespaço é lócus de efervescência social e 

canal por onde circulam formas multimodais de informação. A rede é artefato, conteúdo, canal e 

metáfora. Como meio, a Internet problematiza a forma midiática massiva de divulgação cultural e 

artística. Ela é o foco de irradiação de informação, conhecimento e troca de mensagens entre pessoas 

ao redor do mundo, abrindo o polo da emissão. Com a cibercultura, trata-se efetivamente da 



 

emergência de uma liberação do polo da emissão, onde todos os usuários são autores, e é essa 

liberação que, em nossa hipótese, vai marcar a cultura da rede contemporânea em suas mais diversas 

manifestações: chats, Orkut, jogos online, fotologs, weblogs, wikipédia, troca de músicas, filmes, fotos, 

textos, software livre... Ligar-se ao outro, ou re-ligar, parece ser o mote atual da cibercultura, criando 

formas de sociabilidade, tendo nas tecnologias digitais um vetor de agregação social. A cibercultura 

contemporânea é fruto de influências mútuas, de trabalho cooperativo, de criação e de livre circulação 

de informação através dos novos dispositivos eletrônicos e telemáticos. É nesse sentido que a 

cibercultura traz uma cultura baseada na metáfora do copyleft. 

LEMOS, André. Cibercultura, cultura e identidade. Em direção a uma \"Cultura Copyleft\". 
Disponível em: http://www.contemporanea.poscom.ufba.br/v2n2_pdf_dez04/lemoscibercultura-v2n2.pdf. Acesso em: 02 maio 2009. (adaptado). 

 

O texto Cibercultura, cultura e identidade de André Lemos, visa demonstrar que a cibercultura 

a)  empobrece a diversidade cultural ao instaurar uma cultura planetária da troca e da cooperação, 
resgatando o que há de perigoso na dinâmica de qualquer cultura, podendo prejudicar a formação da 
identidade de um povo. 
b)  irradia várias informações em tempo real abrindo o polo de emissão para conteúdos polêmicos, 
como os jogos online, fotologs, weblogs, entre outros. 
c)  é fruto de influências mútuas, na qual a arte, a literatura, a culinária, o esporte, a economia, a ciência 
e a tecnologia são exemplos concretos de expressões culturais locais e regionais, restrita aos direitos 
autorais das informações. 
d)  tem enriquecido a diversidade cultural mundial, provocando, assim, o desaparecimento de culturas 
locais em meio ao global homogeneizante. 
e)  potencializa aquilo que é próprio de toda dinâmica cultural: o compartilhamento, a distribuição, a 
cooperação, a apropriação dos bens simbólicos. 
 

Questão 5) 

É muito raro que um novo modo de comunicação ou de expressão suplante completamente os 

anteriores. Fala-se menos desde que a escrita foi inventada? Claro que não. Contudo, a função da 

palavra viva mudou, uma parte de suas missões nas culturas puramente orais tendo sido preenchida 

pela escrita: transmissão dos conhecimentos e das narrativas, estabelecimento de contratos, realização 

dos principais atos rituais ou sociais etc. Novos estilos de conhecimento (o conhecimento "teórico", por 

exemplo) e novos gêneros (o código de leis, o romance etc.) surgiram. A escrita não fez com que a 

palavra desaparecesse, ela complexificou e reorganizou o sistema da comunicação e da memória social. 

A fotografia substituiu a pintura? Não, ainda há pintores ativos. As pessoas continuam, mais do que 

nunca, a visitar museus, exposições e galerias, compram as obras dos artistas para pendurá-las em casa. 

Em contrapartida, é verdade que os pintores, os desenhistas, os gravadores, os escultores não são mais 

— como foram até o século XIX — os únicos produtores de imagens. 

LEVY, P Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999 (fragmento). 

A substituição pura e simples do antigo pelo novo ou do natural pelo técnico tem sido motivo de 

preocupação de muita gente. O texto encaminha uma discussão em torno desse temor ao: 

 



 

a)  considerar as relações entre o conhecimento teórico e o conhecimento empírico e acrescenta que 
novos gêneros textuais surgiram com o progresso. 
b)  observar que a língua escrita não é uma transcrição fiel da língua oral e explica que as palavras 
antigas devem ser utilizadas para preservar a tradição. 
c)  perguntar sobre a razão das pessoas visitarem museus, exposições etc., e reafirma que os fotógrafos 
são os únicos responsáveis pela produção de obras de arte. 
d)  reconhecer que as pessoas temem que o avanço dos meios de comunicação, inclusive on-line, 
substitua o homem e leve alguns profissionais ao esquecimento. 
e)  revelar o receio das pessoas em experimentar novos meios de comunicação, com medo de sentirem 
retrógradas. 

Questão 6) 

Choque a 36 000 km/h 

A faixa que vai de 160 quilômetros de altitude em volta da terra assemelha-se a uma avenida 

congestionada onde orbitam 3 000 satélites ativos. Eles disputam espaço com 17 000 fragmentos de 

artefatos lançados pela Terra e que se desmancharam – foguetes, satélites desativados e até 

ferramentas perdidas por astronautas. Com um tráfego celeste tão intenso, era questão de tempo para 

que acontecesse um acidente de grandes proporções, como o da semana passada. Na terça-feira, dois 

satélites em órbita desde os anos 90 colidiram em um ponto 790 quilômetros acima da Sibéria. A 

trombada dos satélites chama a atenção para os riscos que oferece a montanha de lixo espacial em 

órbita. Como os objetos viajam a grande velocidade, mesmo um pequeno fragmento de 10 centímetros 

poderia causar estragos consideráveis no telescópio Hubble ou na estação espacial Internacional — 

nesse caso pondo em risco a vida dos astronautas que lá trabalham.  

Revista Veja. 18 set. 2009 (adaptado). 

 

Levando-se em consideração os elementos constitutivos de um texto jornalístico, infere-se que o autor 

teve como objetivo 

a)  exaltar o emprego da linguagem figurada. 
b)  criar suspense e despertar temor no leitor. 
c)  influenciar a opinião dos leitores sobre o tema, com as marcas argumentativas de seu 
posicionamento. 
d)  induzir o leitor a pensar que os satélites artificiais representam um grande perigo para toda a 
humanidade. 
e)  exercitar a ironia ao empregar "avenida congestionada"; "tráfego celeste tão intenso"; "montanha de 
lixo". 
 

 

 

 

 

 



 

GABARITO 

Questão 1) 

Resolução 

Resposta Correta: D 

Espera-se que o candidato relacione informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, 

considerando a função social desses sistemas. De acordo com o texto em análise, a relação entre as 

necessidades da sociedade moderna e a oferta de informação é desarmônica porque a oferta não se 

encaixa com o tempo que as pessoas têm para digerir a quantidade de informação disponível. 

Questão 2) 

 

Resolução 

Resposta Correta: D 

Ao dialogar com diversos gêneros textuais, o emissor atinge, diretamente, diferentes públicos leitores 

que poderão se envolver na campanha de combate ao mosquito da dengue. 

Questão 3) 

Resolução 

Resposta Correta: D 

Augusto dos Anjos, representante da poesia pré-modernista, encaixa-se em tal fase de transição da 

Literatura Brasileira por englobar em sua composição poética elementos formais típicos de escolas 

clássicas como o Simbolismo e o Parnasianismo e elementos inovadores presentes na temática de cunho 

obscuro quanto ao existencialismo. 

Questão 4) 

      

Resolução 

Resposta Correta: E 

E 

Questão 5) 

Resolução 

Resposta Correta: A 

O texto aponta para a construção de novos modelos que, não necessariamente, suplantarão padrões 

tradicionais. 

 



 

Questão 6) 

Resolução 

Resposta Correta: C 

Leve-se em consideração que o texto jornalístico, além de formalizar opiniões, também tem como 

finalidade informar. No texto, identificam-se elementos (fatos/contexto) que ratificam o informe 

apresentado. 

 


