
Textos argumentativos Extensivo – INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS – PROFa.LENE 

 

Texto para as questões de 1 a 4. 

 

Drogas e mortes 

As taxas de homicídios dolosos e de mortes de trânsito no Brasil, é notório, situam o país entre 

os mais violentos do planeta. No ano passado, registraram-se quase 56 mil assassinatos intencionais, ou 

27 por 100 mil habitantes. Em 2016, pelo dado mais recente, 38 mil vidas foram ceifadas em ruas e 

estradas nacionais, cerca de 19 por 100 mil. 

Diante dessa carnificina cotidiana, deve-se exigir das autoridades nada menos que a busca de 

estratégias mais efetivas para a prevenção desses óbitos. Países desenvolvidos, já há algumas décadas, 

passaram a adotar com sucesso políticas públicas ancoradas em evidências empíricas. Nem sempre é o 

que ocorre por aqui, no entanto. 

Tome-se o exemplo da associação entre a ingestão de álcool e o aumento da violência 

interpessoal (homicídios e agressões) e dos acidentes de trânsito. Embora a relação esteja bem 

estabelecida na literatura da área, praticamente inexistem no país dados sobre o consumo da substância 

pelas vítimas. 

Estudo recente conduzido por pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP e noticiado por 

esta Folha jogou luz sobre tal questão na cidade de São Paulo.  

Os pesquisadores analisaram amostras de sangue de 365 vítimas de crimes violentos. Constatou-

se que, em 55% dos casos, havia traços de álcool ou outras drogas. 

Também entre as vítimas de acidentes de trânsito analisadas no trabalho, chama a atenção o alto 

percentual de casos (43%) que mostraram resquícios de álcool no sangue. 

Embora o país conte há uma década com severa legislação sobre o tema, a taxa indica que o 

diploma deveria ser mais efetivo em seu propósito. Leis como essa não devem ter a meta de apreender 

transgressores, mas de criar a percepção de que aqueles que a infringirem serão pegos e punidos. 

O estudo deveria servir de exemplo para que o país invista na geração contínua de dados como 

esses. Assim será possível identificar as causas dos problemas, avaliar a efetividade das políticas 

públicas adotadas e orientar a formulação de novas estratégias. 

 (Editorial. Folha de S.Paulo. Adaptado) 

 

1- As informações apresentadas permitem concluir corretamente que o objetivo do editorial é 

(A) questionar os resultados do estudo conduzido pela Faculdade de Medicina da USP, uma vez que os 

dados coletados não permitem uma associação entre aumento da violência e uso de drogas ou álcool. 

(B) mostrar a problemática do trânsito no Brasil, com base nos estudos da Faculdade de Medicina da 

USP, enfatizando que, apesar da diminuição dos casos de morte em acidentes em relação a anos 

anteriores, a situação ainda é preocupante. 

(C) criticar o governo pela falta de incentivo a pesquisas que, assim como o estudo da Faculdade de 

Medicina da USP, permitam entender efetivamente a relação entre uso de drogas e álcool e aumento da 

violência. 

(D) discutir, à luz de estudos da Faculdade de Medicina da USP, os perigos decorrentes do uso de drogas 

ou de álcool, que funcionam como potencializadores de homicídios e mortes no trânsito. 

(E) posicionar-se de forma contrária ao estudo promovido pela Faculdade de Medicina da USP, uma vez 

que a relação entre violência e uso de drogas e álcool está bem estabelecida na literatura da área. 

 

2- Um dos recursos utilizados no editorial para convencimento do público em relação ao tema tratado é 

o emprego dos dados estatísticos. Outra estratégia é o uso de linguagem figurada que acentua a 

problemática, como na passagem: 

(A) Diante dessa carnificina cotidiana, deve-se exigir das autoridades nada menos que a busca de 

estratégias mais efetivas para a prevenção desses óbitos. (2o parágrafo) 

(B) Estudo recente conduzido por pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP e noticiado por esta 

Folha jogou luz sobre tal questão na cidade de São Paulo. (4 o parágrafo) 

(C) Tome-se o exemplo da associação entre a ingestão de álcool e o aumento da violência interpessoal 

(homicídios e agressões) e dos acidentes de trânsito. (3 o parágrafo) 



(D) As taxas de homicídios dolosos e de mortes de trânsito no Brasil, é notório, situam o país entre os 

mais violentos do planeta. (1 o parágrafo) 

(E) Os pesquisadores analisaram amostras de sangue de 365 vítimas de crimes violentos. Constatou-se 

que, em 55% dos casos, havia traços de álcool ou outras drogas. (5 o parágrafo) 

 

Em um levantamento que objetivava conhecer a incidência do uso de álcool e anfetaminas entre 

caminhoneiros de estrada, feito com 91 motoristas abordados em um posto de combustíveis na cidade 

de Passos, no Estado de Minas Gerais, em novembro de 2005, cujos dados foram obtidos por meio de 

um questionário contendo 19 questões de múltipla escolha, os resultados indicaram que 66% desses 

profissionais usavam anfetaminas durante os percursos de viagens, principalmente em postos de 

combustíveis (54%) à beira das rodovias. O álcool era utilizado por 91% deles, dos quais 43% 

consumiam a bebida nos postos de combustíveis.  

Nemésio Dario Almeida, “Os acidentes e mortes no trânsito causados pelo consumo de álcool: um problema de saúde pública”. 

Revista Diretório Sanitário, São Paulo v.15. Em: https://www.revistas.usp.br 

3- É correto afirmar que as informações desse texto 

(A) ratificam o ponto de vista apresentado no editorial da Folha, o que permite inferir a necessidade de 

campanhas preventivas e informativas por parte das autoridades governamentais. 

(B) trazem outro aspecto do problema apresentado no editorial da Folha, o que é insuficiente para 

questionar se o uso de drogas ou bebidas tem impacto em homicídios ou mortes no trânsito. 

(C) confirmam a gravidade da situação envolvendo drogas e álcool, tanto que, assim como o editorial da 

Folha, mostram que terá pouca produtividade e impacto social qualquer ação promovida pelas 

autoridades governamentais. 

(D) apresentam dados contundentes em relação ao uso de drogas e álcool, e não mostram os efeitos 

desses usos; assim como o editorial da Folha, consideram como desnecessária a intervenção 

governamental. 

(E) trazem dados mais contundentes do que os apresentados no editorial da Folha, porque a situação 

investigada restringe-se a uma cidade, o que potencializa a possibilidade de ações por parte das 

autoridades governamentais. 

 

4- Na passagem ―Países desenvolvidos, já há algumas décadas, passaram a adotar com sucesso políticas 

públicas ancoradas em evidências empíricas. Nem sempre é o que ocorre por aqui, no entanto.‖ – (2o 

parágrafo), a oração em destaque estabelece, com a informação anterior, uma 

 

(A) concessão, enfatizando que as políticas públicas ancoradas em evidências empíricas no Brasil são 

melhores que as de países desenvolvidos. 

(B) comparação, mostrando que o Brasil também se vale de políticas públicas ancoradas em evidências 

empíricas. 

(C) restrição, criticando a ausência de políticas públicas ancoradas em evidências empíricas no Brasil. 

(D) explicação, deixando claro que o Brasil tem tentado utilizar as políticas públicas ancoradas em 

evidências empíricas. 

(E) conclusão, sugerindo que o Brasil está longe de países desenvolvidos que adotam políticas públicas 

ancoradas em evidências empíricas. 

 

5- Em setembro de 2003, uma universidade brasileira veiculou um convite-propaganda para a 

palestra―Desenvolvimento da saúde e seus principais problemas‖, que seria proferida por José Serra, ex-

ministro 

da saúde. Do convite-propaganda fazia parte uma foto de José Serra sobre a qual foi colocada umatarja 

branca com o seguinte enunciado: 

A “Universidade X” adverte: 

ESSA PALESTRAFAZ BEM À SAÚDE 

A) Esse enunciado faz alusão a um outro. Qual? 

B) Compare os dois enunciados. 

C) O convite-propaganda situa a ―Universidade X‖ em um lugar de autoridade. Explique como isso 

acontece. 

 



PROPAGANDA — O exame dos textos e mensagens de Propaganda revela que ela apresenta posições 

parciais, que refletem apenas o pensamento de uma minoria, como se exprimissem, em vez disso, a 

convicção de uma população; trata-se, no fundo, de convencer o ouvinte ou o leitor de que, em termos 

de opinião, está fora do caminho certo, e de induzi-lo a aderir às teses que lhes são apresentadas, por 

um mecanismo bem conhecido da psicologia social, o do conformismo induzido por pressões do grupo 

sobre o indivíduo isolado. 

BOBBIO, N.; MATTEUCCI, N.; PASQUINO, G. Dicionário de política. Brasília: UnB, 1998 (adaptado). 

6-  De acordo com o texto, as estratégias argumentativas e o uso da linguagem na produção da 

propaganda favorecem a 

 

(A) reflexão da sociedade sobre os produtos anunciados. 

(B) difusão do pensamento e das preferências das grandes massas. 

(C) imposição das ideias e posições de grupos específicos. 

(D) decisão consciente do consumidor a respeito de sua compra. 

(E) identificação dos interesses do responsável pelo produto divulgado. 

 

A internet amplia o que queremos e desejamos.  Pessoas alienadas se alienam mais na internet. Pessoas 

interessantes tornam a comunicação com a internet mais interessante. Pessoas abertas utilizam a 

internet para promover mais interação e compartilhamento. Pessoas individualistas se fecham mais 

ainda nos ambientes digitais. Pessoas que têm dificuldades de relacionamento na vida real muitas vezes 

procuram mil formas de fuga para o virtual. Aproveitaremos melhor as possibilidades da internet, se 

equilibrarmos a qualidade das interações presenciais — na vida pessoal, profissional, emocional — com 

as interações digitais correspondentes. 

MORAN, J. M. Disponível em: www.eca.usp.br. Acesso em: 31 jul. 2012 (adaptado). 

7- O texto expressa um posicionamento a respeito do uso da internet e suas repercussões na vida 

cotidiana. Na opinião do autor, esse sistema de informação e comunicação 

A aumenta o número de pessoas alienadas. 

B resolve problemas de relacionamento. 

C soluciona a questão do individualismo. 

D equilibra as interações presenciais. 

E potencializa as características das pessoas. 

 

 

Cantora afirma que não faz questão de lançar moda, mas gosta de estar "bonitona" e de se 

vestir bem 

 

Em entrevista concedida a um jornal televisivo, a cantora Adele disse que gosta de estar bonitona 

quando se veste, mas é profissional: ―não faço questão de lançar moda. Música é para os ouvidos, não 

para os olhos. Vocês nunca vão me ver cantando de biquíni". 

Com edição de imagens rápidas, cujos trechos da entrevista exclusiva se mesclavam com os de 

clipes, e texto cheio de adjetivos, o jornal disse que a fuga de Adele para o sofrimento é colocar na 

partitura das músicas todo seu rancor. 

O rompimento de dois namoros deu origem aos álbuns 19 (2008) e 21 (2010): "é o meu jeito de 

superar a dor... funcionou". 

Disponível em: www.jb.com.br. Acesso em: 30 set. 2011 (adaptado). 

 

8- As declarações da cantora ao jornal expressam sua opinião a respeito do comportamento dos artistas. 

Suas palavras sugerem que 

 

Aa mídia rejeita uma imagem artística elaborada para atender às cobranças do público e para explorar a 

sensualidade. 

Buma cantora competente constrói sua carreira pelo desempenho vocal, sendo pouco relevante o 

figurino usado em apresentações. 



Cuma pessoa pública está atenta às últimas tendências do mundo fashion, pois o vestuário de grife 

agrega valor à sua personalidade. 

Duma plateia exigente despreza o exibicionismo e valoriza o ídolo comedido e desligado das tendências 

da moda. 

Ea artista oculta o seu estado de espírito valendo-se de regras ditadas por um grupo e de um figurino 

excêntrico. 

 

São 68 milhões num universo de 190 milhões de brasileiros conectados às redes virtuais. O e-mail ainda 

é uma ferramenta imprescindível de comunicação, mas já começa a dar espaço para ferramentas mais 

ágeis de interação, como MSN, Orkut, Facebook, Twitter e blogs. A campanha dos principais pré-

candidatos à Presidência da República, por exemplo, não chegou às ruas, mas já se firma na rede. O 

marco regulatório da Internet no Brasil é discutido pela sociedade civil e parlamentares no Congresso 

Nacional, numa queda de braço pela garantia de um controle do que alguns consideram ―uma terra sem 

lei‖. Por abrir um canal, apresentar instrumentos e diversificar as ferramentas de interação na troca de 

informações, a Internet levanta preocupações em relação aos crimes cibernéticos, como roubos de 

senha e pedofilia. 
F. JÚNIOR, H. Internet cresce no país e preocupa. Jornal Hoje em Dia. Brasília, 25 abr. 2010 (adaptado). 

9- Ao tratar do controle à Internet, o autor usou a expressão ―uma terra sem lei‖ para indicar opinião 

sobre 

A  a falta de uma legislação que discipline o uso da Internet e a forma de punição dos infratores. 

Ba liberdade que cada político tem de poder atingir um número expressivo de eleitores via Internet. 

Co constante crescimento do número de pessoas que possuem acesso à Internet no Brasil. 

Do ponto de vista de parlamentares e da sociedade civil que defendem um controle na Internet. 

Eos possíveis prejuízos que a Internet traz, apesar dos benefícios proporcionados pelas redes sociais. 

 

 

Não adianta isolar o fumante 

 

Se quiser mesmo combater o fumo, o governo precisa ir além das restrições. É preciso apoiar 

quem quer largar o cigarro. 

Ao apoiar uma medida provisória para combater o fumo em locais públicos nos 27 estados 

brasileiros, o Senado reafirmou um valor fundamental: a defesa da saúde e da vida. 

Em pelo menos um aspecto a MP 540/2011 é ainda mais rigorosa que as medidas em vigor em 

São Paulo, no Rio de Janeiro e no Paraná, estados que até agora adotaram as legislações mais duras 

contra o tabagismo. Ela proíbe os fumódromos em 100% dos locais fechados, incluindo até tabacarias, 

onde o fumo era autorizado sob determinadas condições. 

Uma das principais medidas atinge o fumante no bolso. O governo fica autorizado a fixar um novo 

preço para o maço de cigarros. O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) será elevado em 300%. 

Somando uma coisa e outra, o sabor de fumar se tornará muito mais ácido. Deverá subir 20% em 2012 

e 55% em 2013. 

A visão fundamental da MP está correta. Sabe-se, há muito, que o tabaco faz mal à saúde. É 

razoável, portanto, que o Estado aja em nome da saúde pública. 

 
Época, 28 nov. 2011 (adaptado). 

10-O autor do texto analisa a aprovação da MP 540/2011 pelo Senado, deixando clara a sua opinião 

sobre o tema. O trecho que apresenta uma avaliação pessoal do autor como uma estratégia de 

persuasão do leitor é: 

A―Ela proíbe os fumódromos em 100% dos locais fechados". 

B"O governo fica autorizado a fixar um novo preço para o maço de cigarros.’’ 

C―O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) será elevado em 300%." 

D ―Somando uma coisa e outra, o sabor de fumar se tornará muito mais ácido." 

E" Deverá subir 20% em 2012 e 55% em 2013." 

 

 

O Brasil é sertanejo 



 

Que tipo de música simboliza o Brasil? Eis uma questão discutida há muito tempo, que desperta 

opiniões extremadas. Há fundamentalistas que desejam impor ao público um tipo de som nascido das 

raízes socioculturais do país. O samba. Outros, igualmente nacionalistas, desprezam tudo aquilo que não 

tem estilo. Sonham com o império da MPB de Chico Buarque e Caetano Veloso. Um terceiro grupo, 

formado por gente mais jovem, escuta e cultiva apenas a música internacional, em todas as vertentes. E 

mais ou menos ignora o resto. 

A realidade dos hábitos musicais do brasileiro agora está claro, nada tem a ver com esses 

estereótipos. O gênero que encanta mais da metade do país é o sertanejo, seguido de longe pela MPB e 

pelo pagode. Outros gêneros em ascensão, sobretudo entre as classes C, D e E, são o funk e o religioso, 

em especial o gospel. Rock e música eletrônica são músicas de minoria. 

É o que demonstra uma pesquisa pioneira feita entre agosto de 2012 e agosto de 2013 pelo 

Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope). A pesquisa Tribos musicais — o 

comportamento dos ouvintes de rádio sob uma nova ótica faz um retrato do ouvinte brasileiro e traz 

algumas novidades. Para quem pensava que a MPB e o samba ainda resistiam como baluartes da 

nacionalidade, uma má notícia: os dois gêneros foram superados em popularidade. O Brasil moderno 

não tem mais o perfil sonoro dos anos 1970, que muitos gostariam que se eternizasse. A cara musical 

do país agora é outra. 

GIRON, L. A. Época, n. 805 (fragmento). 

 

11-  O texto objetiva convencer o leitor de que a configuração da preferência musical dos brasileiros não 

é mais a mesma da dos anos 1970. A estratégia de argumentação para comprovar essa posição baseia-

se no(a) 

A apresentação dos resultados de uma pesquisa que retrata o quadro atual da preferência popular 

relativa à música brasileira. 

Bcaracterização das opiniões relativas a determinados gêneros, considerados os mais representativos da 

brasilidade, como meros estereótipos. 

Cuso de estrangeirismos, como rock, funk e gospel, para compor um estilo próximo ao leitor, em 

sintonia com o ataque aos nacionalistas. 

Dironia com relação ao apego a opiniões superadas, tomadas como expressão de conservadorismo e 

anacronismo, com o uso das designações ―império‖ e ―baluarte‖. 

Econtraposição a impressões fundadas em elitismo e preconceito, com a alusão a artistas de renome 

para melhor demonstrar a consolidação da mudança do gosto musical popular. 

 

Os dados sobre a educação dos brasileiros revelados pelo minicenso do IBGE permitem várias leituras – 

todas elas acusando uma tendência positiva, apesar de alguns números absolutos causarem 

preocupação. Ainda há perto de 2 milhões e meio de crianças sem escolas no País, não tanto, tudo leva 

a crer, por deficiência da rede física. De fato, pode ler-se no censo que, embora esteja longe da ideal, a 

expansão quantitativa das escolas já permite ao governo redirecionar investimentos para a expansão 

qualitativa do ensino.  
(O Estado de S. Paulo) 

 12- Conclui-se corretamente do texto que 

A os investimentos governamentais, até o momento deste artigo, não estavam preferencialmente 

direcionados para a melhoria da qualidade de ensino. 

B os números absolutos não permitem ter uma visão positiva do minicenso do IBGE. 

C o número de escolas e vagas oferecidas, apesar de não ter atingido o ideal, evidencia que o governo 

passará a investir mais na qualidade de ensino. 

D o crescimento quantitativo do ensino depende de investimentos anteriores no crescimento qualitativo. 

E os números absolutos causam preocupação, mas demonstram avanços qualitativos no ensino. 

 

A contribuição britânica para a paisagem do Norte do Paraná foi fundamental. Caso contrário, este livro 

teria recebido outro título ou, mais provavelmente, nem sequer teria aparecido. Mas, se por um lado, a 

espessura dessa brochura indica a brevidade dos trabalhos britânicos no Norte do Paraná e a suposta 

sutileza de seu legado à cultura local, por outro, esta espécie de biografia concisa das formas urbanas do 



Norte paranaense vai mostrar que aquilo que foi feito em vinte anos de colonização britânica foi 

absolutamente determinante para o desenvolvimento regional. 
Adaptação de trecho do seguinte livro: REGO, Renato Leão. As cidades plantadas: os britânicos e a construção da paisagem do 

norte do Paraná. Londrina: Humanidades, 2009, p. 19-23. 

 

13- Julgue o item a seguir. 

(  )No trecho que vai das linhas 1 a 6, os termos ―por um lado‖ (linha 2) e ―por outro‖ (linha 4) são 

empregados para indicar argumentos com ideias contrárias. 

 

 

GABARITO 

1 D 

2 A 

3 A 

4 C 

5 O Ministério da Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde”/Existe uma relação de intertextualidade. O texto da 

universidade faz uma paródia ao texto do Ministério da Saúde. Isso ocorre por meio da oposição entre o fumo ser 

prejudicial ao passo que a palestra faz bem./Ao empregar “A universidade X adverte”, a universidade é que 

executa o ato de advertir, alertar. Dessa forma, reveste-se de autoridade. 

6 C 

7 E 

8 B 

9 A 

10 D 

11 A 

12 A 

13 Certo 

 


