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CAPÍTULO  01 
Interpretação de Textos

Ideias Preliminares sobre o Assunto
Independentemente de quem seja o professor de 

Língua Portuguesa, é muito comum ele ouvir alguns 
alunos falando que até gostam da matéria em questão, 
mas que possuem muita dificuldade com a interpre-
tação dos textos. Isso é algo totalmente normal, prin-
cipalmente porque costumamos fazer algo terrível 
chamado de “leitura dinâmica” que poderia ser tradu-
zido da seguinte maneira: procedimento em que você 
olha as palavras, mas não entende o significado do que 
está lá escrito.

Para interpretar um texto, o indivíduo precisa de 
muita atenção e de muito treino. Interpretar pode ser 
comparado com disparar uma arma: apenas temos 
chance de acertar o alvo se treinarmos muito e souber-
mos combinar todos os elementos externos ao disparo: 
velocidade do ar, direção, distância etc.

Quando o assunto é texto, o primordial é estabe-
lecer uma relação contextual com aquilo que estamos 
lendo. Montar o contexto significa associar o que está 
escrito no texto base com o que está disposto nas 
questões. Lembre-se de que há uma questão montada 
com a intenção de testar você, ou seja, deve ficar atento 
para todas as palavras e para todas as possibilidades de 
mudança de sentido que possa haver nas questões.

É preciso, para entender as questões de interpre-
tação de qualquer banca, buscar o raciocínio que o ela-
borador da questão emprega na redação da questão. 
Usualmente, objetiva-se a depreensão dos sentidos do 
texto. Para tanto, destaque os itens fundamentais (as 
ideias principais contidas nos parágrafos) para poder 
refletir sobre tais itens dentro das questões.

Semântica ou Pragmática?
Existe uma discussão acadêmica sobre o que possa 

ser considerado como semântica e como pragmática. 
Em que pese o fato de os universitários divergirem a 
respeito do assunto, vamos estabelecer uma distinção 
simples, apenas para clarear nossos estudos. 

 → Semântica: disciplina que estuda o significa-
do dos termos. Para as questões relacionadas a 
essa área, o comum é que se questione acerca da 
troca de algum termo e a manutenção do sentido 
original da sentença.

 → Pragmática: disciplina que estuda o sentido 
que um termo assume dentro de determina-
do contexto. Isso quer dizer que a identificação 
desse sentido depende do entorno linguístico e da 
intenção de quem exprime a sentença. 

Para exemplificar essa situação, vejamos o exemplo 
abaixo:

Pedro está na geladeira. 
Nesse caso, é possível que uma questão avalie a ca-

pacidade de o leitor compreender que há, no mínimo, 
dois sentidos possíveis para essa sentença: um deles diz 
respeito ao fato de a expressão “na geladeira” poder 
significar algo como “ele foi até a geladeira buscar algo”, 
o que – coloquialmente – significaria uma expressão in-
dicativa de lugar. O outro sentido diz respeito ao fato de 
“na geladeira” significar que “foi apartado de alguma 
coisa para receber algum tipo de punição”. 

A questão sobre semântica exigiria que o candidato 
percebesse a possibilidade de trocar a palavra “gela-
deira” por “refrigerador” – havendo, nesse caso, uma 
relação de sinonímia. 

A questão de pragmática exigiria que o candidato 
percebesse a relação contextualmente estabelecida, 
ou seja, a criação de uma figura de linguagem (um tipo 
de metáfora) para veicular um sentido particular. 

Questão de interpretação? 
Como se faz para saber que uma questão de inter-

pretação é uma questão de interpretação? É uma mera 
intuição que surge na hora da prova ou existe uma 
“pista” a ser seguida para a identificação da natureza 
da questão?

Respondendo a essas perguntas, entende-se que 
há pistas que identificam a questão como pertencente 
ao rol de questões para interpretação. Os indícios mais 
precisos que costumam aparecer nas questões são:

 → Reconhecimento da intenção do autor.
 → Ponto de vista defendido.
 → Argumentação do autor.
 → Sentido da sentença.

Apesar disso, não são apenas esses os indícios de 
que uma questão é de intepretação. Dependendo da 
banca, podemos ter a natureza interpretativa distinta, 
principalmente porque o critério de intepretação é mais 
subjetivo que objetivo. Algumas bancas podem restrin-
gir o entendimento do texto; outras podem extrapolá-lo.

Tipos de Texto - o Texto e suas Partes
Um texto é um todo. Um todo é constituído de 

diversas partes. A interpretação é, sobremaneira, uma 
tentativa de reconhecer as intenções de quem comunica 
recompondo as partes para uma visão global do todo.

Para podermos interpretar, é necessário termos o 
conhecimento prévio a respeito dos tipos de texto que, 
fortuitamente, podemos encontrar em um concurso. 
Vejamos quais são as distinções fundamentais com 
relação aos tipos de texto.

Ao longo do século XVII, a Holanda foi um dos 
dois motores de um fenômeno que transformaria 
para sempre a natureza das relações internacionais: 
a primeira onda da chamada globalização. O outro 
motor daquela era de florescimento extraordiná-
rio das trocas comerciais e culturais era um império 
do outro lado do planeta − a China. Só na década de 
1650, 40 000 homens partiram dos portos holande-
ses rumo ao Oriente, em busca dos produtos cobiça-
dos que se fabricavam por lá. Mas a derrota em uma 
guerra contra a França encerrou os dias da Holanda 
como força dominante no comércio mundial. 

Se o século XVI havia sido marcado pelas grandes 
descobertas, o seguinte testemunhou a consequên-
cia maior delas: o estabelecimento de um poderoso 
cinturão de comércio que ia da Europa à Ásia. “O 
sonho de chegar à China é o fio imaginário que 
percorre a história da luta da Europa para fugir do iso-
lamento”, diz o escritor canadense Timothy Brook, no 
livro O chapéu de Vermeer.
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Isso determinou mudanças de comportamento e 

de valores: “Mais gente aprendia novas línguas e se 
ajustava a costumes desconhecidos”. O estímulo a 
esse movimento era o desejo irreprimível dos ociden-
tais de consumir as riquezas produzidas no Oriente. 
A princípio refratários ao comércio com o exterior, 
os governantes chineses acabaram rendendo-se à 
evidência de que o comércio significava a injeção de 
riqueza na economia local (em especial sob a forma de 
toneladas de prata).

Sob vários aspectos, a China e a Holanda do século 
XVII eram a tradução de um mesmo espírito de liberda-
de comercial. Mas deveu-se só à Holanda a invenção 
da pioneira engrenagem econômica transnacional. A 
Companhia das Índias Orientais - a primeira grande 
companhia de ações do mundo, criada em 1602 − foi a 
mãe das multinacionais contemporâneas. Benefician-
do-se dos baixos impostos e da flexibilidade adminis-
trativa, ela tornou-se a grande potência empresarial 
do século XVII.

(Adaptado de: Marcelo Marthe. Veja, p. 136-137, 29 ago. 2012) 

01. De acordo com o texto:
a) Durante os séculos XVI e XVII, os produtos orien-

tais, especialmente aqueles que eram negocia-
dos na China, constituíram a base do comércio 
europeu, em que se destacou a Holanda. 

b) A eficiência administrativa de uma empresa co-
mercial criada na Holanda, durante o século XVII, 
favoreceu o surgimento desse país como um dos 
polos iniciais do fenômeno da globalização. 

c) A atração por produtos exóticos, de origem 
oriental, determinou a criação de empresas 
transnacionais que, durante os séculos XVI e XVII, 
dominaram o comércio entre Europa e Ásia. 

d) A China, beneficiada pelo comércio desde o 
século XVI, rivalizou com a Holanda no predomí-
nio comercial, em razão da grande procura por 
seus produtos, bastante cobiçados na Europa. 

e) Apesar do intenso fluxo de comércio com o 
Oriente no século XVII, as mudanças de valores 
por influência de costumes diferentes aceleraram 
o declínio da superioridade comercial holandesa.

RESPOSTA: B. É preciso verificar que a chave para a in-
terpretação dessa questão repousa na identificação da 
representação do século descrito no texto e a retomada 
por sinonímia que o texto da questão apresenta. 
Itens lexicais de ancoragem para compreender essa 
interpretação:

 → 1602 - Século XVII.
 → Mas deveu-se só à Holanda a invenção da pioneira 

engrenagem econômica transnacional. A Compa-
nhia das Índias Orientais - a primeira grande com-
panhia de ações do mundo, criada em 1602 – foi a 
mãe das multinacionais contemporâneas.

O Texto Dissertativo
Nas acepções mais comuns do dicionário, o verbo 

“dissertar” significa “discorrer ou opinar sobre algum 
tema”. O texto dissertativo apresenta uma ideia básica 
que começa a ser desdobrada em subitens ou termos 
menores. Cabe ressaltar que não existe apenas um tipo 
de dissertação, há mais de uma maneira de o autor 
escrever um texto dessa natureza.

Conceituar, polemizar, questionar a lógica de algum 
tema, explicar ou mesmo comentar uma notícia são 
estratégias dissertativas. Vamos dividir essa tipologia 
textual em dois tipos essencialmente diferentes: o dis-
sertativo-expositivo e o dissertativo-argumentativo.

Padrão Dissertativo-Expositivo
A característica fundamental do padrão expo-

sitivo da dissertação é utilizar a estrutura da prosa 
não para convencer alguém de alguma coisa, e sim 
para apresentar uma ideia, apresentar um conceito. 
O princípio do texto expositivo não é a persuasão, é 
a informação e, justamente por tal fato, ficou conhe-
cido como informativo. Para garantir uma boa inter-
pretação desse padrão textual, é importante buscar 
a ideia principal (que deve estar presente na intro-
dução do texto) e, depois, entender quais serão os 
aspectos que farão o texto progredir.

 → Onde posso encontrar esse tipo de texto? Jornais 
revistas, sites sobre o mundo de economia e 
finanças. Diz-se que esse tipo de texto focaliza a 
função referencial da linguagem.

 → Como costuma ser o tipo de questão relacionada 
ao texto dissertativo-expositivo? Geralmente, os 
elaboradores questionam sobre as informações 
veiculadas pelo texto. A tendência é que o elabora-
dor inverta as informações contidas no texto.

 → Como resolver mais facilmente? Toda frase que 
mencionar o conceito ou a quantidade de alguma 
coisa deve ser destacada para facilitar a consulta.

Padrão Dissertativo-Argumentativo
No texto do padrão dissertativo-argumentativo, 

existe uma opinião sendo defendida e existe uma 
posição ideológica por detrás de quem escreve o texto. 
Se analisarmos a divisão dos parágrafos de um texto 
com características argumentativas, perceberemos que 
a introdução apresenta sempre uma tese (ou hipótese) 
que é defendida ao longo dos parágrafos. 

Uma vez feito isso, o candidato deve entender qual 
é a estratégia utilizada pelo produtor do texto para 
defender seu ponto de vista. Na verdade, agora é o 
momento de colocar “a mão na massa” para valer, uma 
vez que aqueles enunciados que iniciam com “infere-se 
da argumentação do texto”, “depreende-se dos argu-
mentos do autor” serão vencidos caso se observem os 
fatores de interpretação corretos.
Quais são esses fatores?

 ˃ A conexão entre as ideias do texto (atenção para 
as conjunções).

 ˃ Articulação entre as ideias do texto (atenção para 
a combinação de argumentos).

 ˃ Progressão do texto.
 → Os Recursos Argumentativos

Quando o leitor interage com uma fonte textual, 
deve observar - tratando-se de um texto com o padrão 
dissertativo-argumentativo - que o autor se vale de 
recursos argumentativos para construir seu raciocínio 
dentro do texto. Vejamos alguns recursos importantes:

 ˃ Argumento de autoridade: baseado na expo-
sição do pensamento de algum especialista ou 
alguma autoridade no assunto. Citações, paráfra-
ses e menções ao indivíduo podem ser tomadas 
ao longo do texto. Tome cuidado para não cair na 
armadilha: saiba diferenciar se a opinião colocada 
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em foco é a do autor ou se é a do indivíduo que 
ele cita ao longo do texto.

 ˃ Argumento com base em consenso: parte de 
uma ideia tomada como consensual, o que 
“carrega” o leitor a entender apenas aquilo que 
o elaborador mostra. Sentenças do tipo todo 
mundo sabe que é de conhecimento geral que 
identificam esse tipo de argumentação. 

 ˃ Argumento com fundamentação concreta: basear 
aquilo que se diz em algum tipo de pesquisa ou 
fato que ocorre com certa frequência.

 ˃ Argumento silogístico (com base em um raciocí-
nio lógico): do tipo hipotético - Se...então. 

 ˃ Argumento de competência linguística: consiste 
em adequar o discurso ao panorama linguístico 
de quem é tido como possível leitor do texto. 

 ˃ Argumento de exemplificação: utilizar casos, ou 
pequenos relatos para ilustrar a argumentação 
do texto. 

Costumamos olhar pouco para fora do Brasil 
quando tentamos compreender o que estamos 
vivendo. Faz muito que a distância entre os países de-
sapareceu, no plano objetivo. Continuamos, porém, 
vivendo “isolados do mundo”, como diz uma canção, 
ainda que apenas na subjetividade.

Se pensarmos no que está à nossa volta, na América 
do Sul, então, mais ainda. Mesmo quando é bem infor-
mado, o brasileiro típico se mostra mais capaz de dar 
notícia do que ocorre na Europa e nos Estados Unidos 
da América do que em qualquer de nossos vizinhos.

É pena, pois estar mais informados sobre o que 
acontece além das fronteiras pode ajudar muito a que 
nos entendamos como país.

Marcos Coimbra. Olhando à nossa volta. In: Correio Braziliense, 
23/9/2007 (com adaptações).

01. (CESPE) O autor do texto, em sua argumentação, 
opõe o desaparecimento da distância entre os 
Estados Unidos da América e a Europa, no “plano 
objetivo”, à preservação dessa distância entre os 
países da América do Sul, no plano subjetivo.

Certo (   )                Errado (   )
Celular Vira ‘Fura-trânsito’ em São Paulo

Em uma cidade com tantos problemas no trânsito 
como São Paulo, a indústria de apps - os aplicativos 
para celulares e tablets - encontrou terreno fértil para 
se desenvolver.

Aplicativos lançados recentemente ajudam o moto-
rista a escapar de alagamentos, a desviar de congestio-
namentos e até a saber onde há vagas para estacionar.

Um dos mais famosos é o Waze. Criado em Israel, 
é uma mistura de rede social com GPS, em que moto-
ristas compartilham as condições do trânsito e pontos 
críticos de congestionamento.

Uri Levine, fundador e presidente do Waze, diz que 
a ideia surgiu em suas férias de 2007, ao viajar com 
amigos. Ele foi o último a sair, ligou para saber como 
estava o trânsito e evitou engarrafamentos.

Situação semelhante ocorreu em São Paulo, na 
temporada de chuvas de 2010. Noel Rocha trabalhava 
no centro e precisava passar pelo túnel do Anhangabaú 
- famoso pelos alagamentos.

Preso no trânsito, ele queria saber se o túnel estava 
fechado. “Tentei, pelo celular, o site do CGE (Centro 
de Gerenciamento de Emergências), mas achei muito 
complicado.” Foi aí que teve a ideia de criar o Alaga SP, 
aplicativo que mostra os alagamentos ativos em São 
Paulo a partir de informações da prefeitura.

Além do Waze e do Alaga SP, destacam-se o Moovit 
- que oferece informações sobre o transporte público 
(ônibus, trens etc.) -, o Maplink - que mostra rotas, con-
dições de trânsito e exibe imagens dos principais corre-
dores através de um sistema de coleta de informações 
próprio - e o Apontador Rodoviário, que traça rotas e 
mostra a localização de pedágios com seus preços.

(André Monteiro, Folha de S.Paulo, 10.03.2013. Adaptado)
02. (VUNESP) Os aplicativos mencionados no texto 

têm, em comum, a finalidade de:
a) Oferecer aos usuários opções para contornarem 

os problemas no trânsito.
b) Substituir os órgãos públicos na fiscalização do 

tráfego de veículos.
c) Auxiliar os pedestres e acabar com os atropela-

mentos nas grandes cidades.
d) Orientar os motoristas que desconhecem as prin-

cipais leis de trânsito.
e) Reduzir o número de carros por habitante na 

cidade de São Paulo.
03. (VUNESP) Uri Levine e Noel Rocha idealizaram 

os aplicativos Waze e Alaga SP, respectivamen-
te, a partir:

a) Da conversa com amigos que reclamavam do 
trânsito.

b) De suas experiências concretas como motoristas.
c) De situações em que se viram presos em engarra-

famentos.
d) Da impossibilidade de viajar devido a alagamentos.
e) Da cópia de aplicativos idênticos que faziam 

sucesso no mercado.
“Quando paro com meu carro no semáforo, já olho se 

o caminho que vou fazer está congestionado. Se estiver, 
pego uma alternativa e, se também estiver travada, uso 
o aplicativo para avisar os outros motoristas.”
04. (VUNESP) Considerando as descrições dos apli-

cativos apresentadas no texto, pode-se concluir 
que esse comentário se refere ao uso do:

a) Waze.
b) Alaga SP.
c) Moovit.
d) Maplink.
e) Apontador Rodoviário.

Leia o primeiro parágrafo:
Em uma cidade com tantos problemas no trânsito 

como São Paulo, a indústria de apps – os aplicativos 
para celulares e tablets - encontrou terreno fértil para 
se desenvolver.
05. (VUNESP) A expressão terreno fértil pode ser 

substituída, sem alteração da mensagem, por:
a) Necessidade restrita.
b) Cenário conturbado.
c) Condições propícias.
d) Ferramentas exóticas.
e) Momento contraditório.
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Observe a passagem do terceiro parágrafo: Criado 

em Israel, é uma mistura de rede social com GPS, em 
que motoristas compartilham as condições do trânsito 
e pontos críticos de congestionamento.
06. (VUNESP) O termo críticos, em destaque, é em-

pregado com o sentido de:
a) Distintos.
b) Provisórios.
c) Sugestivos.
d) Problemáticos.
e) Analíticos.

O novo milênio - designado como era do conheci-
mento, da informação - é marcado por mudanças de re-
levante importância e por impactos econômicos, políti-
cos e sociais. Em épocas de transformações tão radicais 
e abrangentes como essa, caracterizada pela transição 
de uma era industrial para uma baseada no conheci-
mento, aumenta-se o grau de indefinições e incertezas. 
Há, portanto, que se fazer esforço redobrado para iden-
tificar e compreender esses novos processos - o que 
exige o desenvolvimento de um novo quadro concei-
tual e analítico que permita captar, mensurar e avaliar 
os elementos que determinam essas mudanças - e para 
distinguir, entre as características e tendências emer-
gentes, as que são mais duradouras das que são transi-
tórias, ou seja, lidar com a necessidade do que Milton 
Santos resumiu como distinguir o modo da moda.

No novo padrão técnico-econômico, notam-se a 
crescente inovação, intensidade e complexidade dos 
conhecimentos desenvolvidos e a acelerada incorpora-
ção desses nos bens e serviços produzidos e comercia-
lizados pelas organizações e pela sociedade. Destacam-
-se, sobretudo, a maior velocidade, a confiabilidade e o 
baixo custo de transmissão, armazenamento e proces-
samento de enormes quantidades de conhecimentos 
codificados e de outros tipos de informação.

Helena Maria Martins Lastres et al. Desafios e oportunidades da 
era do conhecimento. In: São Paulo em Perspectiva, 16(3), 2002, p. 

60-1 (com adaptações).
A partir das ideias e dos argumentos suscitados pelo 
texto, julgue os itens subsequentes.
07. (CESPE) Da leitura do texto infere-se que o novo 

milênio engloba a era do conhecimento, em que 
a vantagem competitiva decorrente da produção 
e comercialização de bens e serviços ocorrerá por 
meio da geração do conhecimento, que permitirá 
a manutenção do potencial inovador das organi-
zações.

Certo (   )                Errado (   )
08. (CESPE) No texto, é abordada a necessidade de se 

lidar com as tendências e mudanças derivadas das 
novas formas de conhecimento, objeto do que se 
denomina, hoje, por era do conhecimento.

Certo (   )                Errado (   )
O setor de tecnologias da informação e comunica-

ção (TICs) impulsiona um conjunto de inovações técni-
co-científicas, organizacionais, sociais e institucionais, 
gerando novas possibilidades de retorno econômico 
e social nas mais variadas atividades. Por contribuir 
para a elevação do valor agregado da produção, com 
reflexos positivos no emprego, na renda e na qualidade 
de vida da população, esse ramo vem obtendo status 
privilegiado em diversas políticas e programas nacio-
nais para a ampliação do acesso às telecomunicações, 
aceleração da informatização e mitigação da exclusão 

digital. Como exemplo, podem ser destacadas as pro-
postas de fortalecimento da competitividade inseridas 
no âmbito da Política de Desenvolvimento Produtivo do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 
que são imprescindíveis em face do panorama da crise 
financeira internacional.

Cristiane Vianna Rauen et al. Relatório de acompanhamento 
setorial. In: Tecnologias de informação e comunicação, v. III. 

UNICAMP e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, 
ago./2009, p. 10-1 (com adaptações).

No que diz respeito aos argumentos e às estruturas lin-
guísticas do texto acima, julgue o próximo item:
09. (CESPE) Da leitura do texto depreende-se que as 

TICs representam a nova base tecnoprodutiva em 
conhecimento e podem ser consideradas as prin-
cipais difusoras de progresso técnico nos dias de 
hoje, além de constituírem elemento estratégico 
das organizações e instituições.

Certo (   )                Errado (   )
Crescimento da População é “Desafio do Século”, Diz 

Consultor da ONU
O crescimento populacional é o “desafio do século” 

e não está sendo tratado de forma adequada na 
Rio+20, segundo o consultor do Fundo de População 
das Nações Unidas, Michael Herrmann.

“O desafio do século é promover bem-estar para 
uma população grande e em crescimento, ao mesmo 
tempo em que se assegura o uso sustentável dos 
recursos naturais” [...] “As questões relacionadas à 
população estão sendo tratadas de forma adequada 
nas negociações atuais? Eu acho que não. O assunto é 
muito sensível e muitos preferem evitá-lo. Mas nós es-
taremos enganando a nós mesmos se acharmos que é 
possível falar de desenvolvimento sustentável sem falar 
sobre quantas pessoas seremos no planeta, onde esta-
remos vivendo e que estilo de vida teremos”, afirmou.

No fim do ano passado, a população mundial 
atingiu a marca de sete bilhões de pessoas. As proje-
ções indicam que, em 2050, serão 9 bilhões. O cresci-
mento é mais intenso nos países pobres, mas Herrmann 
defende que os esforços para o enfrentamento do 
problema precisam ser globais.

“Se todos quiserem ter os padrões de vida do 
cidadão americano médio, precisaremos ter cinco 
planetas para dar conta. Isso não é possível. Mas 
também não é aceitável falar para os países em desen-
volvimento ‘desculpa, vocês não podem ser ricos, nós 
não temos recursos suficientes’. É um desafio global, 
que exige soluções globais e assistência ao desenvolvi-
mento”, afirmou.

O consultor disse ainda que o Fundo de População 
da ONU é contrário a políticas de controle compulsório 
do crescimento da população. Segundo ele, as políticas 
mais adequadas são aquelas que permitem às mulheres 
fazerem escolhas sobre o número de filhos que querem 
e o momento certo para engravidar. Para isso, diz, é ne-
cessário ampliar o acesso à educação e aos serviços de 
saúde reprodutiva e planejamento familiar. [...]
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