
 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

Textualidade 2ª SÉRIE – Interpretação de Textos – Profa. LENE  

 

“Diante disso, todos devem reagir e defender-se de um modelo econômico que considera água e natureza 

como meros ativos de mercado, impondo um modelo ineficaz para prover acesso à água e ao saneamento para 

o conjunto da humanidade. Gerir bens comuns não é adequado ao perfil de empresas que visam ao lucro, 

portanto jamais será a base de uma economia sustentável, solidária e democrática, pois ameaça as espécies 

vivas, (...)”  

 

1) As expressões destacadas podem ser substituídas, sem prejuízo de sentido do texto, respectivamente, por: 

A  Assim; não só... mas também...; entretanto; uma vez que. 

B  Desse modo; mas; será pois; visto que. 

C  Dado o exposto; não só... mas também; porque; porque. 

D  Dado o exposto; não só... mas também...; logo; uma vez que. 

 

2) (UERJ) “Não era um pássaro nem um avião.” A primeira frase do texto Superman:75 anos remete às 

perguntas feitas por personagens que observavam intrigados o voo do Super-homem em suas muitas histórias: 

É um pássaro? É um avião? Não! É o Super-homem! 

Essa primeira frase configura um recurso da linguagem conhecido como: 

A  ironia 

B  designação 

C  verossimilhança 

D  intertextualidade 

 

 
3) - O anúncio instaura um jogo entre IMAGEM e ÉTICA, entre NÃO SER NADA e SER TUDO. 

A relação de sentido que favorece esse jogo semântico/linguístico é de: 

A) Contradição. 

B) Conformidade. 

C) Oposição. 

D) Causalidade. 

E) Condição. 

 

Se você pudesse ver seu coração, não cuidaria melhor dele? 

Marília Gabriela conversa com Gabriel, o mais novo adepto da corrente do coração. “Começou comigo, passou 

para o meu filho Christiano, depois para a Julia, arquiteta do Christiano, e hoje eu estou aqui com o Gabriel, 

irmão de Julia.” Gabriel também incluiu Becel no seu café da manhã. E não parou por aí. Agora, quando vai 

decidir o que comer, escuta seu coração. Foram escolhas simples, mas quando se trata da saúde do coração, 

pequenas mudanças podem fazer toda a diferença. 

“Minha Margarina? É claro que é Becel!” 



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

 
4) Observando as informações apresentadas, o meio de comunicação em que foram veiculadas e a 

intencionalidade do autor, conclui-se que o texto é 

A uma propaganda, na qual se mostram os perigos relacionados ao consumo de margarina. 

B uma reportagem, na qual se analisam os benefícios de se consumir margarina. 

C uma notícia, na qual se aborda a importância do consumo de margarina no café da manhã. 

D um anúncio, no qual se intenciona convencer o leitor a usar a margarina. 

E uma entrevista, na qual se elucida a importância da margarina para o coração. 

 

Considere os termos destacados nos trechos do texto. 

Quem vai viajar e passar dias fora de casa, deve ficar atento ao que vai postar nas redes sociais... 

... cuidados que precisam ser tomados por quem planeja “abandonar” o lar para aproveitar as férias... 

5) Esses termos contribuem para o mecanismo coesivo do texto e estabelecem entre as ideias, correta e 

respectivamente, as relações de 

A restrição e causa. 

B restrição e direção. 

C lugar e proporção. 

D lugar e finalidade. 

 

 

 


