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1.  INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
1.1 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 di-
ficuldade com a interpretação dos textos. Isso é algo totalmente 
normal, principalmente porque costumamos fazer algo terrível 
chamado de “leitura dinâmica” que poderia ser traduzido da se-
guinte 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 trei-
narmos muito e soubermos combinar todos os elementos exter-
nos ao disparo: velocidade do ar, direção, distância etc.

Quando o assunto é texto, o primordial é estabelecer uma 
relação contextual com aquilo que estamos lendo. Montar o con-
texto 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 interpretação de 
qualquer banca, buscar o raciocínio que o elaborador da ques-
tão 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.

1.2 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 es-
tudos. 

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

Pragmática: disciplina que estuda o sentido que um termo 
assume dentro de determinado contexto. Isso quer dizer 
que a identificação desse sentido depende do entorno lin-
guístico 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 capaci-

dade 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 indicativa de lugar. O outro sentido diz respeito ao fato 
de “na geladeira” significar que “foi apartado de alguma coisa pa-
ra receber algum tipo de punição”. 

A questão sobre semântica exigiria que o candidato perce-
besse a possibilidade de trocar a palavra “geladeira” por “refrige-
rador” – havendo, nesse caso, uma relação de sinonímia. 

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

1.3 Questão de Interpretação? 
Como se faz para saber que uma questão de interpretação é 

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

Respondendo a essa pergunta, entende-se que há pistas 
que identificam a questão como pertencente ao rol de questões 
para interpretação. Os indícios mais precisos que costumam apa-
recer 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 restringir o entendimento do texto; outras podem extra-
polá-lo.

1.4 Tipos de Texto - O Texto 

e suas Partes
Um texto é um todo. Um todo é constituído de diversas par-

tes. 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 conhe-
cimento prévio a respeito dos tipos de texto que, fortuitamente, 
podemos encontrar em um concurso. Vejamos quais são as distin-
ções fundamentais com relação aos tipos de texto.

1.5 O Texto Dissertativo
Nas acepções mais comuns do dicionário, o verbo “disser-

tar” significa “discorrer ou opinar sobre algum tema”. O texto dis-
sertativo apresenta uma ideia básica que começa a ser desdobra-
da 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 disser-
tativas. Vamos dividir essa tipologia textual em dois tipos essen-
cialmente diferentes: o dissertativo-expositivo e o dissertativo-
-argumentativo.
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Padrão dissertativo-expositivo
A característica fundamental do padrão expositivo da dis-

sertação 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 in-
formação e, justamente por tal fato, ficou conhecido como infor-
mativo. Para garantir uma boa interpretação desse padrão textual, 
é importante buscar a ideia principal (que deve estar presente na 
introdução do texto) e, depois, entender quais serão os aspectos 
que farão o texto progredir.

Onde posso encontrar esse tipo de texto? Jornais revis-
tas, sites sobre o mundo de economia e finanças. Diz-se 
que esse tipo de texto focaliza a função referencial da lin-
guagem.

Como costuma ser o tipo de questão relacionada ao tex-
to dissertativo-expositivo? Geralmente, os elaboradores 
questionam sobre as informações veiculadas pelo texto. A 
tendência é que o elaborador inverta as informações con-
tidas no texto.

Como resolver mais facilmente? Toda frase que mencio-
nar 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 de-
trás de quem escreve o texto. Se analisarmos a divisão dos pará-
grafos de um texto com características argumentativas, percebe-
remos 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 es-
tratégia 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 
argumentos do autor” serão vencidos caso se observem os fatores 
de interpretação corretos.

Quais são esses fatores, então?

A conexão entre as ideias do texto (atenção para as con-
junções).

Articulação entre as ideias do texto (atenção para a combi-
nação de argumentos).

Progressão do texto.

Os Recursos Argumentativos:
Quando o leitor interage com uma fonte textual, deve ob-

servar - tratando-se de um texto com o padrão dissertativo-argu-
mentativo - que o autor se vale de recursos argumentativos para 
construir seu raciocínio dentro do texto. Vejamos alguns recursos 
importantes:

Argumento de autoridade: baseado na exposição do 
pensamento de algum especialista ou alguma autoridade 
no assunto. Citações, paráfrases e menções ao indivíduo 
podem ser tomadas ao longo do texto. Tome cuidado 
para não cair na armadilha: saiba diferenciar se a opinião 

colocada 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 enten-
der 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 raciocínio lógi-
co): do tipo hipotético - Se...então. 

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

Argumento de exemplificação: utilizar casos, ou peque-
nos relatos para ilustrar a argumentação do texto. 

QuestõesQuestões

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 motorista a esca-
par de alagamentos, a desviar de congestionamentos 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 motoristas compartilham as condi-
ções 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 ofe-
rece informações sobre o transporte público (ônibus, trens etc.) -, o 
Maplink - que mostra rotas, condições de trânsito e exibe imagens 
dos principais corredores através de um sistema de coleta de infor-
mações 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)

01. (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.
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c) Auxiliar os pedestres e acabar com os atropelamentos nas 
grandes cidades.

d) Orientar os motoristas que desconhecem as principais leis de 
trânsito.

e) Reduzir o número de carros por habitante na cidade de São 
Paulo.

02. (VUNESP) Uri Levine e Noel Rocha idealizaram os aplicativos Waze e 
Alaga SP, respectivamente, 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 engarrafamentos.

d) Da impossibilidade de viajar devido a alagamentos.

e) Da cópia de aplicativos idênticos que faziam sucesso no 
mercado.

03. (VUNESP) “Quando paro com meu carro no semáforo, já olho se o 
caminho que vou fazer está congestionado. Se estiver, pego uma al-
ternativa e, se também estiver travada, uso o aplicativo para avisar 
os outros motoristas.”
Considerando as descrições dos aplicativos 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.

04. (VUNESP) 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.

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.

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.

05. (VUNESP) O termo críticos, em destaque, é empregado com o 
sentido de:
a) Distintos.

b) Provisórios.

c) Sugestivos.

d) Problemáticos.

e) Analíticos.

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 popula-
ção grande e em crescimento, ao mesmo tempo em que se assegura 

o uso sustentável dos recursos naturais” [...] “As questões relaciona-
das à população estão sendo tratadas de forma adequada nas nego-
ciações atuais? Eu acho que não. O assunto é muito sensível e muitos 
preferem evitá-lo. Mas nós estaremos enganando a nós mesmos se 
acharmos que é possível falar de desenvolvimento sustentável sem 
falar sobre quantas pessoas seremos no planeta, onde estaremos vi-
vendo e que estilo de vida teremos”, afirmou.

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

“Se todos quiserem ter os padrões de vida do cidadão america-
no médio, precisaremos ter cinco planetas para dar conta. Isso não 
é possível. Mas também não é aceitável falar para os países em de-
senvolvimento ‘desculpa, vocês não podem ser ricos, nós não temos 
recursos suficientes’. É um desafio global, que exige soluções globais 
e assistência ao desenvolvimento”, afirmou.

O consultor disse ainda que o Fundo de População da ONU é 
contrário a políticas de controle compulsório do crescimento da po-
pulação. 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 repro-
dutiva e planejamento familiar. [...]

MENCHEN, Denise. Crescimento da população é “desafio do século”, diz consultor 
da ONU. Folha de São Paulo. São Paulo, 11 jun. 2012. Ambiente. Disponível 

em:<http://www1.folha.uol.com.br/ambiente.1103277-crescimento-da-popula-
cao-e-desafio-do--seculo-diz-consultor-da-onu.shtml>. Acesso em: 22 jun. 2012. 

Adaptado.

06. (CESGRANRIO) No Texto I, Michael Herrmann, consultor do Fundo de 
População das Nações Unidas, afirma que tratar o crescimento popu-
lacional de forma adequada significa:
a) Enfrentar o problema de forma localizada e evitar soluções glo-

balizantes.

b) Permitir a proliferação dos padrões de vida do cidadão america-
no e rechaçar a miséria.

c) Evitar o enriquecimento dos países emergentes e incentivar a 
preservação ambiental nos demais.

d) Implementar uma política de controle populacional compulsório 
e garantir acesso à educação e aos serviços de saúde reprodutiva.

e) Promover o bem-estar da população e assegurar o uso sustentá-
vel dos recursos naturais.

GabaritosGabaritos

01 A 04 C

02 B 05 D

03 A 06 E


