
 

 

Coesão - Interpretação de texto -Turma:  ITA  – PROFa.LENE 
 

Contra a mera “tolerância” das diferenças 
“É preciso tolerar a diversidade”. Sempre que me defronto com esse tipo de colocação, aparentemente 

progressista e bem intencionada, fico indignado. Não, não é preciso tolerar. 
“Tolerar”, segundo qualquer dicionário, significa algo como “suportar com indulgência”, ou seja, deixar 

passar com resignação, ainda que sem consentir expressamente com aquela conduta. 
“Tolerar” o que é diferente consiste, antes de qualquer coisa, em atribuir a “quem tolera” um poder sobre 

“o que tolera”. Como se este dependesse do consentimento daquele para poder existir. “Quem tolera” acaba 
visto, ainda, como generoso e benevolente, por dar uma “permissão” como se fosse um favor ou um ato de 
bondade extrema. 

Esse tipo de discurso, no fundo, nega o direito à existência autônoma do que é diferente dos padrões 
construídos socialmente. Mais: funciona como um expediente do desejo de estigmatizar o diferente e manter 
este às margens da cultura hegemônica, que traça a tênue linha divisória entre o normal e o anormal. 

Tolerar não deve ser celebrada e buscada nem como ideal político e tampouco como virtude individual. 
Ainda que o argumento liberal enxergue, na tolerância, uma manifestação legítima e até necessária da 
igualdade moral básica entre os indivíduos, não é esse o seu sentido recorrente nos discursos da política. 

Com efeito, ainda que a defesa liberal-igualitária da tolerância, diante de discussões controversas, postule 
que se trate de um respeito mútuo em um cenário de imparcialidade das instituições frente a concepções 
morais mais gerais, isso não pode funcionar em um mundo marcado por graves desigualdades estruturais. 

(QUINALHA, Renan. Disponível em: http://revistacult.uol.com.br/home/2016/02/contra-a-mera-tolerancia-das-diferencas/. Acesso em: 
30/03/2016. Trecho.) 

 
 

01. (CIAAR) “Esse tipo de discurso (__), no fundo, nega o direito à existência autônoma do que é diferente 
(__) dos padrões construídos socialmente (__)”. 
A partir do ponto de vista da referenciação e do progresso referencial, classifique os referentes do trecho 
acima e, em seguida, marque a opção correta. (Alguns números podem ser utilizados mais de uma vez ou 
não serem utilizados). 
(1) Introdução 
(2) Retomada 
(3) Desfocalização 
 
a) 1 – 3 – 2 
b) 2 – 1 – 3 
c) 2 – 3 – 2 
d) 1 – 3 – 3 
 

02. (CIAAR) Seria possível articular o segundo parágrafo ao terceiro, considerando possíveis adaptações 
sintáticas, mas mantendo-se o valor semântico da articulação, com o operador organizacional 
a) “Em segundo lugar”, que denota adição. 
b) “Mais do que”, com valor de comparação. 
c) “Em outras palavras”, que é metalinguístico. 
d) “Com o propósito de”, com sentido de finalidade. 
 

03. (CIAAR) Marque a alternativa que apresenta o mesmo valor semântico do contexto em que foi aplicada a 
expressão "Com efeito" (6º§). 
a) de fato. 
b) às vezes. 
c) em síntese. 
d) ao contrário. 
 

TEXTO para as questões 4 e 5 
 
Pasmo sempre quando acabo qualquer coisa. Pasmo e desolo-me. O meu instinto de perfeição deveria 

inibir-me de acabar; deveria inibir-me até de dar começo. Mas distraio-me e faço. O que consigo é um produto, 
em mim, não de uma aplicação de vontade, mas de uma cedência dela. Começo porque não tenho força para 
pensar; acabo porque não tenho alma para suspender. Este livro é a minha cobardia. 

A razão por que tantas vezes interrompo um pensamento com um trecho de paisagem, que de algum 
modo se integra no esquema, real ou suposto, das minhas impressões, é que essa paisagem é uma porta por 
onde fujo ao conhecimento da minha impotência criadora. Tenho a necessidade, em meio das conversas comigo 
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que formam as palavras deste livro, de falar de repente com outra pessoa, e dirijo-me à luz que paira, como 
agora, sobre os telhados das casas, que parecem molhados de tê-la de lado; ao agitar brando das árvores altas 
na encosta citadina, que parecem perto, numa possibilidade de desabamento mudo; aos cartazes sobrepostos 
das casas ingremadas, com janelas por letras onde o sol morto doira goma húmida. 

Por que escrevo, se não escrevo melhor? Mas que seria de mim se não escrevesse o que consigo escrever, 
por inferior a mim mesmo que nisso seja? Sou um plebeu da aspiração, porque tento realizar; não ouso o 
silêncio como quem receia um quarto escuro. Sou como os que prezam a medalha mais que o esforço, e gozam 
a glória na peliça [...]. 

Escrever, sim, é perder-me, mas todos se perdem, porque tudo é perda. Porém eu perco-me sem alegria, 
não como o rio na foz para que nasceu incógnito, mas como o lago feito na praia pela maré alta, e cuja água 
sumida nunca mais regressa ao mar. 

(PESSOA, Fernando. Livro do Desassossego: composto por Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. Org. Richard 
Zenith. 3ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.) 

 
04. (CIAAR) Avalie as afirmativas abaixo acerca de itens coesivos presentes no texto. 

I. Em “Este livro...” (1º§) o termo em destaque se refere ao próprio livro em que o texto foi colocado, 
uma vez que ele está “próximo”. 

II. No trecho “A razão por que tantas...” (2º§) a parte destacada, em verdade, cumpre o sentido da 
conjunção “porque”.  

III. Em “Porém eu perco-me...” e “mas como...” (4º§) os termos em destaque poderiam ser permutados 
sem ocasionar perda de sentido para o texto. 

 
Estão corretas as afirmativas 
a) I, II e III. 
b) I e II, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
 

05. (CIAAR) No processamento desse texto, deve-se recorrer, para compreender os meios coesivos utilizados, 
ao sistema de conhecimento 
a) enciclopédico. 
b) interacional. 
c) linguístico. 
d) ilocucional. 
 

TEXTO para as questões 6 e 7. 
 
O beijo de Capitu fechava-me os lábios. Uma exclamação, um simples artigo, por mais que investissem 

com força, não logravam romper de dentro. E todas as palavras recolheram-se ao coração murmurando: “Eis 
aqui um que não fará grande carreira no mundo, por menos que as emoções o dominem...” Assim, apanhados 
pela mãe, éramos dois contrários, ela encobrindo com a palavra o que eu publicava pelo silêncio. 

Dom Casmurro. Machado de Assis 
 
06. (EsFCex) A oração “(...) por mais que investissem com força, (...)” (linha 1) estabelece relação de 

a) condição. 
b) finalidade. 
c) concessão. 
d) consequência. 
e) adversidade. 
 

07. (EsFCex)  A intervenção do “silêncio” faz aparecer a falta de simetria entre os interlocutores. Tal ideia fica 
comprovada em: 
a) “O beijo de Capitu fechava-me os lábios.” (linha 1) 
b) “(...) um simples artigo (...) não logravam romper de dentro.” (linhas 1 a 3) 
c) “E todas as palavras recolheram-se ao coração murmurando (...)” (linha 3) 
d) “(...) por menos que as emoções o dominem...” (linhas 4 e 5) 
e) “(...) éramos dois contrários, ela encobrindo com a palavra o que eu publicava pelo silêncio.” (linhas 6 e 7) 

 
Teste cognitivo detecta analfabetismo funcional 

“Muitos idosos têm problemas na compreensão: não conseguem, por exemplo, entender um extrato 
bancário ou uma receita médica” 

 
Pesquisadores do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (HC/USP) estão testando um método 

cognitivo criado na Universidade Harvard, nos Estados Unidos, para avaliar o analfabetismo funcional de 
pacientes, principalmente idosos. O analfabeto funcional (apesar de saber ler e escrever) tem problemas na 
compreensão de textos e na capacidade de inferir informações. 
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Ele não consegue, por exemplo, entender um extrato bancário ou uma receita médica. O problema é muito 
comum entre idosos, não necessariamente apenas pela baixa escolaridade, mas também porque doenças 
típicas do envelhecimento, como Alzheimer e outras demências, afetam as habilidades cognitivas. 

Nessa avaliação, pesquisadores brasileiros aplicaram o teste americano conhecido como Tofhla (do inglês 
Test of functional health literacy in adults) em 198 mulheres e 114 homens saudáveis, entre 19 e 81 anos, com 
níveis variados de escolaridade: de 1 a 12 anos de estudo (a maioria tinha entre 4 e 7 anos). Antes da 
aplicação, os voluntários precisavam ler instruções para se preparar para um exame radiológico do estômago. 
O analfabetismo funcional foi detectado em 32% do grupo. Acima dos 65 anos, 50% dos participantes não 
conseguiram entender as informações, algumas compostas por números, e calcular corretamente os horários 
da medicação, por exemplo. O próximo passo do estudo é analisar se o hábito da leitura influencia os 
resultados do teste. 

(Disponível em: http://www2.uol.com.br/vivermente/noticias/teste_cognitivo_detecta_analfabetismo_funcional.html. Acesso em: 11 de 
março de 2011.) 

 
08. “O problema é muito comum entre idosos, não necessariamente apenas pela baixa escolaridade, mas 

também porque doenças típicas do envelhecimento, como Alzheimer e outras demências, afetam as 
habilidades cognitivas” (linhas 6 e 7). Os termos em destaque estabelecem uma relação de: 
a) adição 
b) oposição 
c) finalidade 
d) explicação 
e) complementação 
 

09. Analise as afirmações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
I. “Ele” (linha 6) relaciona-se com o referente “O analfabeto funcional”. 
II. “O problema” (linha 7) relaciona-se com o referente “baixa escolaridade”. 
III. “se” (linha 14) relaciona-se com o referente “os voluntários”. 
IV. “Algumas” (linha 17) relaciona-se com o referente “compostas”. 
 
a) somente I e II estão corretas 
b) somente II e III estão corretas 
c) somente III e IV estão corretas 
d) somente I e III estão corretas 
e) somente II e IV estão corretas 
 

10. Assinale a afirmativa cuja sentença está de acordo com as exigências normativas. 
a) O número de constelações e de figuras que as indicavam variava de civilização para civilização. 
b) No século 7 a.C., quando várias civilizações se dedicavam a observação do céu, a astronomia foi 

criada. 
c) O livro “A mística feminina”, mais a insatisfação de milhões de mulheres, provocaram uma onda de 

passeatas. 
d) O acesso à energias renováveis implica em ganhos ambientais, sociais e econômicos para países em 

desenvolvimento. 
e) Apesar de o deputado negar, seu projeto de lei visa ao aumento da carga tributária, o que afetará os 

preços dos produtos. 
 

11. Assinale a afirmativa cujos verbos preenchem corretamente as lacunas do trecho abaixo. 
A maior parte das pessoas __________ a existência de efeitos colaterais causados pelos remédios. E 
muitos médicos, a sua grande maioria, não ___________ os problemas que os remédios podem causar. Há 
anos venho defendendo a introdução de um sistema internacional de monitoramento de medicamentos, 
para que os médicos __________ informados quando seus companheiros de outros países detectarem 
problemas. 
a) desconhece – conhece – ser 
b) desconhece – conhecem – sejam 
c) desconhecem – conhece – serem 
d) desconhece – conhecem – serem 
e) desconhecem – conhecem – sejam 
 

12. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas da forma adequada, seguindo o padrão 
normativo da língua. 
a) Para acender socialmente, fazia qualquer coisa. 
b) Foi apanhado em fragrante, dirigindo alcoolizado. 
c) É intenção do Governo implementar novos projetos sociais. 
d) Meses antes do falecimento, determinou a seção de seus bens aos netos. 
e) Aquela insipiente fábrica de papel já está enfrentando problemas financeiros. 
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A MAÇÃ DE OURO 
A Apple supera a Microsoft em valor de mercado, premiando o espírito visionário e libertário de 

Steve Jobs 
A Microsoft e a Apple vieram ao mundo praticamente ao mesmo tempo, em meados dos anos 1970, criadas 

na garagem de jovens estudantes. Mas as empresas não trilharam caminhos paralelos. A Microsoft desenvolveu 
o sistema operacional mais popular do mundo e rapidamente se tornou uma das maiores corporações 
americanas, rivalizando com gigantes da velha indústria. A Apple, ao contrário, demorou a decolar. Fazia 
produtos inovadores, mas que vendiam pouco. Isso começou a mudar quando Steve Jobs, um de seus 
fundadores, que fora afastado nos anos 80, assumiu o comando criativo da empresa, em 1996. A Apple estava 
à beira da falência e só ganhou sobrevida porque recebeu um aporte de 150 milhões de dólares de Microsoft. 
Jobs iniciou o lançamento de produtos genuinamente revolucionários nas áreas que mais crescem na indústria 
de tecnologia. Primeiro com o iPod e a loja virtual iTunes. Depois vieram o iPhone e, agora, o iPad. Desde o 
início de 2005, o preço das ações da empresa foi multiplicado por oito. Na semana passada, a Apple alcançou o 
cume(R.2). Tornou-se a companhia de tecnologia mais valiosa do mundo, superando a Microsoft. Na sexta-
feira, a empresa de Jobs tinha valor de mercado de 233 bilhões de dólares, contra 226 bilhões de dólares da 
companhia de Bill Gates.  

A Marca, para além da disputa pessoal entre os maiores gênios da nova economia, coroa a estratégia definida 
por Jobs. Quando ele retornou à Apple, tamanha era a descrença no futuro da empresa que Michael Dell, fundador 
da Dell, afirmou que o melhor a fazer era fechar as portas e devolver o dinheiro a seus acionistas. Hoje, a Dell vale 
um décimo da Apple. O mérito de Jobs foi ter a presciência do rumo que o mercado tomaria.(R.1) 

BARRUCHO, Luís Guilherme & TSUBOI, Larissa. A maçã de ouro. In: Revista Veja, 02 de jun. 2010, p.187. Adaptado) 
 

13. Assinale a alternativa que traz uma leitura correta do texto. 
a) As trajetórias da Microsoft e da Apple jamais se cruzaram desde 1970. 
b) O preço das ações da Apple alcançou o óctuplo de seu valor desde 2005. 
c) O comando financeiro de Jobs foi fundamental para o sucesso da Apple. 
d) A relação amistosa entre Gates e Jobs marcou o início das duas maiores empresas de tecnologia do 

mundo.  
 

14. Mesmo em um texto em que haja o predomínio da função referencial da linguagem, é possível identificar 
passagens em que o autor, mais que transmitir informações sobre a realidade, apresenta seu 
posicionamento, ou seja, deixa transparecer um juízo de valor em relação ao referente. Em todas as 
alternativas isso acontece, EXCETO em: 
a) “O mérito de Jobs foi ter a presciência do rumo que o mercado tomaria.” (R.1) 
b) “A Apple supera a Microsoft em valor de mercado, premiando o espírito visionário e libertário de Steve 

Jobs.” (subtítulo) 
c) “A Marca, para além da disputa pessoal entre os maiores gênios da nova economia, coroa a estratégia 

definida por Jobs.” (2º§) 
d) “Na semana passada, a Apple alcançou o cume. Tornou-se a companhia de tecnologia mais valiosa do 

mundo, superando a Microsoft.” (R.2)  
 

15. Assinale a alternativa em que o termo retomado pelo mecanismo coesivo em destaque foi corretamente 
indicado entre parênteses: 
a) “Isso começou a mudar quando Steve Jobs...” (l.4) – (fazia produtos inovadores) 
b) “...e devolver o dinheiro a seus acionistas.” (l.14) – (Steve Jobs) 
c) “...quando Steve Jobs, um de seus fundadores, que fora afastado nos anos 80,...” (l.5) – (Steve Jobs) 
d) “A marca, para além da disputa pessoal entre os maiores gênios da economia, coroa a estratégia 

definida por Jobs.” (l. 12) – (Steve Jobs, Bill Gates, Michael Dell)  
 

16. As palavras genuinamente (l. 16), presciência (l. 33) e aporte (l. 14) só NÃO podem ser substituídas, 
correta e respectivamente, no contexto, por 
a) originalmente; previsão; subsídio. 
b) basicamente; precaução; prêmio. 
c) autenticamente; pressentimento; contribuição. 
d) propriamente; presságio; auxílio.  

 
17. O texto II desenvolve-se basicamente pela oposição entre Jobs e Gates. Leia as inferências abaixo. 

I. Reconhecia as qualidades do adversário em meio aos inúmeros defeitos que nele apontava. 
II. A racionalidade era o elemento estruturante de sua personalidade. 
III. Era genial, contudo arrogante e intransigente. 
IV. Era direto, incisivo e apaixonante. 
V. Primava pela praticidade dos produtos que criava. 
 

A(s) inferência(s) que se relaciona(m) a Bill Gates é(são), apenas: 
a) I.  
b) I e II. 
c) IV e V. 
d) II, III e IV. 
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18. Sobre a tira acima, NÃO se pode afirmar que 
a) a fala de São Pedro corrobora as ideias expostas no texto II. 
b) depreende-se um tom sarcástico nas falas dos dois interlocutores. 
c) os verbos foram flexionados no imperativo afirmativo de acordo com a norma padrão. 
d) a colocação do pronome pessoal oblíquo no segundo quadrinho é marca da linguagem coloquial 

brasileira. 
 

19. A diferença entre as construções sintáticas determina, também, diferentes sentidos para o que está 
enunciado sobre o sujeito. Assinale a alternativa em que a articulação sintática entre as três ideias abaixo 
expressas melhor se aproxima do sentido da tirinha. 
 
I. Jobs é acusado de ter sido egocêntrico, arrogante e um chefe tirano. 
II. Jobs criou o Ipad. 
III. Jobs merece o reino do céu. 
 
a) Jobs é acusado de ter sido egocêntrico, arrogante e um chefe tirano, mas ele criou o Ipad, por 

conseguinte merece o reino do céu. 
b) Apesar de ter criado o Ipad, Jobs é acusado de ter sido egocêntrico, arrogante e um chefe tirano, 

dessa forma merece o reino do céu. 
c) Como foi acusado de ter sido egocêntrico, arrogante e um chefe tirano e apesar de ter criado o Ipad, 

Jobs merece o reino do céu. 
d) Apesar de ter criado o Ipad, Jobs foi acusado de ter sido egocêntrico, arrogante e um chefe tirano, por 

isso merece o reino do céu. 
 

20. Na ocasião da morte de Steve Jobs, a Época homenageou-o, através da capa de sua revista. Analisando-a, 
só NÃO se pode inferir que 
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a) os óculos fazem uma alusão a Steve Jobs e, por isso, constituem, neste contexto, uma metonímia. 
b) o estilo da capa (fundo branco e informação sucinta) corresponde ao estilo clean, “limpo”, de Jobs, 

descrito no texto II, cujo design era agradável. 
c) a frase escrita por Jobs revela um homem deprimido que vê na morte uma solução para seus conflitos 

pessoais. 
d) as linguagens verbal e não-verbal fazem referência à transitoriedade da vida; esta pela ausência do 

corpo e aquela pela certeza da morte. 
 

GABARITO 
 
QUESTÃO 1 -   ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C) 
 
QUESTÃO 2 ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C) 
 
QUESTÃO 3 ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A) 
 
QUESTÃO 4 ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B) 
 
QUESTÃO 5   ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C) 
 
QUESTÃO 6 ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B) 
 
QUESTÃO 7 ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA E) 
 
QUESTÃO 8 ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A) 
 
QUESTÃO 9 ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D) 
 
QUESTÃO 10 ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA E) 
 
QUESTÃO 11 ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B) 
 
QUESTÃO 12 ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C) 
 
QUESTÃO 13 ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B) 
 
QUESTÃO 14 ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D) 
 
QUESTÃO 15 ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C) 
 
QUESTÃO 16 ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B) 
 
QUESTÃO 17 ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B) 
 
QUESTÃO 18 ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C) 
 
QUESTÃO 19 ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A) 
 
QUESTÃO 20 ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C) 
 
 
 


