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1. Interpretação e 

Compreensão de Texto

O que é Interpretar Textos?  

Interpretar textos é, antes de tudo, compreender 
o que se leu. Para que haja essa compreensão, é ne-
cessária uma leitura muito atenta e algumas técnicas 
que veremos no decorrer dos textos. Uma dica im-
portante é fazer o resumo do texto por parágrafos. 

Ambiguidade

Ambiguidade ou anfibologia é a falta de clareza 
em um enunciado que lhe permite mais de uma inter-
pretação. É conhecida, também, como duplo sentido. 
Observe os exemplos a seguir:

Exs.: Maria disse à Ana que sua irmã chegou. (A 
irmã é de Maria ou Ana?)
A mãe falou com a filha caída no chão. (Quem es-
tava caída no chão?)
Está em dúvida quanto à configuração da sua má-
quina? Então, acabe com ela agora mesmo! (Aca-
be com a dúvida, com a configuração ou com a 
máquina?)

Em alguns casos, especialmente na publicidade e 
nos textos literários, a ambiguidade é proposital; mas, 
para que ocorra a compreensão necessária, é preciso 
que o leitor tenha conhecimento de mundo suficiente 
para interpretar de maneira literal e não literal. 

No entanto, ela se torna um problema nos textos 
quando causa dúvidas em relação à interpretação. Ela 
também pode gerar problemas e fazer com que o au-
tor seja mal interpretado, como na frase “Sinto falta 
da galinha da minha mãe”.

Ao escrever, para que não haja problemas relacio-
nados à ambiguidade, é necessária atenção do autor e 
uma leitura cuidadosa. 

FIQUE LIGADO

É importante observar que os textos não são 
estáticos e dificilmente apresentarão apenas uma 
tipologia. É comum que o texto seja, por exemplo, 
dissertativo-argumentativo, narrativo-descritivo ou 
descritivo-instrucional. É importante, portanto, iden-
tificar a tipologia que predomina.

Coesão e Coerência

Observe as orações a seguir:
Mariana estava cansada. Viajou a noite toda. Foi 

trabalhar no dia seguinte.

Perceba que a relação entre elas não está clara. 
Agora, veja o que acontece quando são inseridos 
elementos de coesão:

Mariana estava cansada porque viajou a noite to-
da. Mesmo assim, foi trabalhar no dia seguinte.

Os elementos de coesão são responsáveis por 
criar a relação correta entre os termos do texto, tor-
nando-o coerente.

Os elementos de coesão são representados pelas 
conjunções. As principais relações estabelecidas en-
tre eles são:

Concessão embora – ainda que – se bem que – mesmo que –  
por mais que.

Adversidade mas – contudo – no entanto – todavia – se bem que 
– porém  – entretanto.

Conclusão dessa forma – logo – portanto – assim sendo –  
por conseguinte

Causa Porque – pois – já que – visto que – uma vez que

Tempo quando – na hora em que – logo que – assim que
Leia o trecho a seguir, publicado no jornal Correio 

Popular:
“Durante a sua carreira de goleiro, iniciada no 

Comercial de Ribeirão Preto, sua terra natal, Leão, 
de 51 anos, sempre impôs seu estilo ao mesmo tem-
po arredio e disciplinado. Por outro lado, costu-
mava ficar horas aprimorando seus defeitos após 
os treinos. Ao chegar à seleção brasileira em 1970, 
quando fez parte do grupo que conquistou o tricam-
peonato mundial, Leão não dava um passo em falso. 
Cada atitude e cada declaração eram pensados com 
um racionalismo típico de sua família, já que seus 
outros dois irmãos são médicos.”

Correio Popular, Campinas, 20 out. 2000.
Observe que neste trecho há problemas de coerência. 
“(...) costumava ficar horas aprimorando seus de-

feitos (...)”
Entende-se o que o redator do texto quis dizer, 

mas a construção é indevida, uma vez que a definição 
para aprimorar, segundo o dicionário, é aperfeiçoar, 
melhorar a qualidade de. Portanto, se interpretada 
seguindo esta definição, entender-se-ia que o jogador 
melhorava seus defeitos.

Além da escolha inadequada do vocábulo, há tam-
bém um problema causado pelo uso indevido dos ele-
mentos de coesão. Observe o uso da expressão “Por 
outro lado”, que deveria indicar algo contrário ao que 
foi dito anteriormente, mas neste caso precede uma 
afirmação que confirma o que foi dito no período an-
terior, deixando o texto confuso.

Perceba, portanto, que:
Coesão é a relação entre as afirmações do texto, de 

maneira a deixá-lo claro e fazer sentido:
Ontem o dia foi bom porque vi Lucas.
Ontem o dia foi bom apesar de eu ter visto Lucas.
A relação de sentido estabelecida pela conjunção 

fará o sentido do texto.
Coerência é o sentido do texto, é o fato de o texto 

fazer sentido e ser compreendido pelo leitor em uma 



17

LÍ
N

G
U

A
 P

O
RT

U
G

U
ES

A

primeira leitura. O que torna um texto coerente, en-
tre outras coisas, é a escolha correta das conjunções. 
Por isso, a coesão e a coerência do texto andam juntas 
e muitas vezes se confundem.

VAMOS PRATICAR

Os exercícios a seguir são referentes ao conteúdo: Interpre-
tação e Compreensão de Texto.

É justo que as mulheres se aposentem mais cedo?
A questão acerca da aposentadoria das mulheres em condi-

ções mais benéficas que aquelas concedidas aos homens susci-
ta acalorados debates com posições não somente técnicas, mas 
também com muito juízo de valor de cada lado. 

Um fato é certo: as mulheres intensificaram sua participação 
no mercado de trabalho desde a segunda metade do século 20. 

Há várias razões para isso. Mudanças culturais e jurídicas eli-
minaram restrições sem sentido no mundo contemporâneo:  um 
dos maiores e mais antigos bancos do Brasil contratou sua primeira 
escriturária em 1969 e teve sua primeira gerente em 1984. 

Avanços no planejamento familiar e a disseminação de mé-
todos contraceptivos permitiram a redução do número de filhos e 
liberaram tempo para a mulher se dedicar ao mercado de trabalho. 

Filhos estudam por mais tempo e se mantêm fora do mercado 
de trabalho até o início da vida adulta. Com isso, o custo de manter 
a família cresce e cria a necessidade de a mulher ter fonte de renda 
para o sustento da casa. 

A tecnologia também colaborou: máquinas de lavar roupa, 
fornos micro-ondas, casas menores e outras parafernálias da vida 
moderna reduziram a necessidade de algumas horas nos afazeres 
domésticos e liberaram tempo para o trabalho fora de casa. 

A inserção feminina no mercado de trabalho ocorreu, mas 
com limitações. Em relação aos homens, mulheres têm menor ta-
xa de participação no mercado de trabalho, recebem salários mais 
baixos e ainda há a dupla jornada de trabalho. Quando voltam 
para a casa, ainda têm que se dedicar à família e ao lar.

Essas dificuldades levam algumas pessoas a defender formas 
de compensação para as mulheres por meio de tratamento previ-
denciário diferenciado. Já que as mulheres enfrentam dificulda-
des de inserção no mercado de trabalho, há de compensá-las por 
meio de uma aposentadoria em idade mais jovem. 

A legislação brasileira incorpora essa ideia. Homens pre-
cisam de 35 anos de contribuição para se aposentar no INSS; 
mulheres, de 30.  No serviço público, que exige idade mínima, as 
mulheres podem se aposentar com cinco anos a menos de idade 
e tempo de contribuição que os homens. 
(Marcelo Abi-Ramia Caetano, Folha de São Paulo, 21/12/2014.)
01. (FGV) O tema contido na pergunta que serve de título 

ao texto
a) é defendido por uma opinião pessoal do autor.
b) é contestado legalmente no corpo do texto.
c) é visto como uma injustiça em relação ao homem.
d) é tido como legal, mas moralmente injusto.
e) é observado de forma técnica e legal.

02. (FGV) “A questão acerca da aposentadoria das mulheres 
em condições mais benéficas que aquelas concedidas aos 
homens suscita acalorados debates com posições não 
somente técnicas, mas também com muito juízo de valor 
de cada lado.” 

Ao dizer que há “muito juízo de valor de cada lado”, o autor do 
texto diz que na discussão aparecem

a) questões que envolvem valores da Previdência.
b) problemas que prejudicam economicamente os empre-

gadores.
c) posicionamentos apoiados na maior experiência de vida.
d) opiniões de caráter pessoal.
e) questionamentos injustos e pouco inteligentes.

03. (FGV) Dizer que as mulheres intensificaram sua par-
ticipação no mercado de trabalho desde a segunda 
metade do século XX equivale a dizer que

a) o trabalho feminino não existia antes dessa época.
b) a atividade de trabalho até essa época apelava para a força 

física.
c) as mulheres entraram no mercado de trabalho há pouco 

tempo.
d) os homens exploravam as mulheres até a época citada.
e) as famílias passaram a ter menos filhos desde o século 

XX.
04. (FGV) “Mudanças culturais e jurídicas eliminaram res-

trições sem sentido no mundo contemporâneo: um dos 
maiores e mais antigos bancos do Brasil contratou sua 
primeira escriturária em 1969 e teve sua primeira gerente 
em 1984.” 

Os exemplos citados nesse segmento do texto
a) comprovam as mudanças citadas.
b) contrariam as modificações culturais e jurídicas.
c) demonstram o atraso cultural das mulheres.
d) indicam a permanência de determinadas restrições.
e) provam o despreparo das mulheres para o mercado de 

trabalho masculino.
05. (FGV) Segundo o texto, a necessidade ou possibilidade 

de a mulher trabalhar se prende a diferentes motivos. 
As opções a seguir apresentam motivos presentes no texto, à ex-
ceção de uma. Assinale-a.

a) Aumento do tempo livre, em função da redução do 
número de filhos.

b) O desenvolvimento tecnológico, que auxilia nos traba-
lhos domésticos.

c) A manutenção dos filhos por mais tempo.
d) O desequilíbrio econômico da Previdência.
e) Os métodos contraceptivos, que limitam o número de 

filhos.
06. (FGV) Assinale a opção que indica duas razões que 

mostram as limitações femininas no mercado de 
trabalho.

a) Dupla jornada de trabalho / tecnologia de apoio domés-
tico.

b) Tecnologia de apoio doméstico / necessidade de força 
física.

c) Necessidade de força física / interrupções legais do 
período de trabalho.

d) Interrupções legais do período de trabalho / salários mais 
baixos.

e) Salários mais baixos / dupla jornada de trabalho.
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Árvores de Araque
— Você está vendo alguma coisa esquisita nessa paisagem? — perguntou o meu amigo Fred Meyer. 

Olhei em torno. Estávamos no jardim da residência da Embaixada do Brasil no Marrocos, onde ele vive 
— é o nosso embaixador no país — cercados de tamareiras, palmeiras e outras árvores de diferentes tipos. 
Um casal de pavões se pavoneava pelo gramado, uma dezena de galinhas d’angola ciscava no chão, passa-
rinhos iam e vinham. No terraço da casa ao lado, onde funciona a Embaixada da Rússia, havia um mar de 
parabólicas, que devem captar até os suspiros das autoridades locais. Lá longe, na distância, mais tamarei-
ras e palmeiras espetadas contra um céu azul de doer. Tudo me parecia normal.

— Olha aquela palmeira alta lá na frente.
Olhei. Era alta mesmo, a maior de todas. Tinha um ninho de cegonhas no alto.
— Não é palmeira. É uma torre de celular disfarçada.
Fiquei besta. Depois de conhecer sua real identidade, não havia mais como confundi-la com as demais; mas 

enquanto eu não soube o que era, não me chamara a atenção. Passei os vinte dias seguintes me divertindo em 
buscar antenas disfarçadas na paisagem. Fiz dezenas de fotos delas, e postei no Facebook, onde causaram sensa-
ção. A maioria dos meus amigos nunca tinha visto isso; outros já conheciam de longa data, e mencionaram até 
espécimes plantados no Brasil. Alguns, como Luísa Cortesão, velha amiga portuguesa que acompanho desde os 
tempos do Fotolog, têm posição radicalmente formada a seu respeito: odeiam. Parece que Portugal está cheio de 
falsas coníferas. [...]

A moda das antenas disfarçadas em palmeiras começou em 1996, quando a primeira da espécie foi 
plantada em Cape Town, na África do Sul; mas a invenção é, como não podia deixar de ser, Made in USA. 
Lá, uma empresa sediada em Tucson, Arizona, chamada Larson Camouflage, projetou e desenvolveu a 
primeiríssima antena metida a árvore do mundo, um pinheiro que foi ao ar em 1992. A Larson já tinha 
experiência, se não no conceito, pelo menos no ramo: começou criando paisagens artificiais e camuflagens 
para áreas e equipamentos de serviço.

Hoje existem inúmeras empresas especializadas em disfarçar antenas de telecomunicações pelo mundo 
afora, e uma quantidade de disfarces diferentes. É um negócio próspero num mundo que quer, ao mes-
mo tempo, boa conexão e paisagem bonita, duas propostas mais ou menos incompatíveis. Os custos são 
elevados: um disfarce de palmeira para torre de telecomunicações pode sair por até US$ 150 mil, mas há 
fantasias para todos os bolsos, de silos e caixas d’água à la Velho Oeste a campanários, mastros, cruzes, 
cactos, esculturas.

A Verizon se deu ao trabalho de construir uma casa cenográfica inteira numa zona residencial histórica 
em Arlington, Virgínia, para não ferir a paisagem com caixas de switches e cabos. A antena ficou plantada no 
quintal, pintada de verde na base e de azul no alto; mas no terreno em frente há um jardim sempre conservado 
no maior capricho e, volta e meia, entregadores desavisados deixam jornais e revistas na porta. A brincadeira 
custou cerca de US$ 1,5 milhão. A vizinhança, de início revoltada com a ideia de ter uma antena enfeiando a 
área, já se acostumou com a falsa residência, e até elogia a operadora pela boa manutenção do jardim.

Claro que, a essa altura, já existem incontáveis projetos artísticos sobre as antenas que não ousam dizer 
seu nome. O que achei mais interessante foi o do fotógrafo sul-africano Dillon Marsh, que saiu catando 
árvores artificiais pelo seu país e fez um ensaio com doze imagens que dão, se não motivo para pensar, pelo 
menos razão para umas boas risadas. 

(O Globo, Economia, 22.3.2014)
07. (CESGRANRIO) No seguinte trecho do texto, a vírgula 

pode ser retirada mantendo-se o sentido e assegurando-
-se a norma-padrão:

a) “cercados de tamareiras, palmeiras” (l. 3)
b) “gramado, uma dezena de galinhas d’angola” (l. 4)
c) “o que era, não me chamara a atenção” (l. 12)
d) “fotos delas, e postei no Facebook” (l. 13)
e) “Luísa Cortesão, velha amiga portuguesa” (l. 15)

08. (CESGRANRIO) No trecho “casa ao lado, onde” (l. 5) 
a palavra onde pode ser substituída, sem alteração de 
sentido e mantendo-se a norma-padrão, por

a) que

b) cuja
c) em que
d) o qual
e) no qual 
Os cientistas já não têm dúvidas de que as temperaturas mé-

dias estão subindo em toda a Terra. Se a atividade humana está 
por trás disso é uma questão ainda em aberto, mas as mais cla-
ras evidências do fenômeno estão no derretimento das geleiras. 
Nos últimos cinco anos, o fotógrafo americano   James Balog 
acompanhou as consequências das mudanças climáticas nas 
grandes massas de gelo. Suas andanças lhe renderam um livro, 
que reúne 200 fotografias, publicado recentemente. 


