
INTERPRETAÇÃO
DE TEXTO 

FERNANDO
SANTOS

LÍNGUA 
PORTUGUESA

09/09/2020



LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTO

2



3



01. Assinale a alternativa que contém interpretação aceitável para a charge
acima:

a) Em 2005, a oferta de emprego aumentou significativamente.

b) A procura por postos de trabalho é exclusivamente masculina, o que faz crer

que o mercado de trabalho está muito favorável às mulheres.

c) Diminuiu a competição entre trabalhadores na procura por trabalho.

d) Houve pouca alteração no quadro de desemprego nas últimas três décadas.

e) De 1980 a 2005, o desemprego persistiu e diminuíram as chances de o

trabalhador se integrar ao mercado de trabalho.
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O problema ecológico

Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra, com certeza seus
tripulantes diriam que neste planeta não habita uma civilização inteligente,
tamanho é o grau de destruição dos recursos naturais. Essas são palavras de um
renomado cientista americano. Apesar dos avanços obtidos, a humanidade ainda
não descobriu os valores fundamentais da existência. O que chamamos
orgulhosamente de civilização nada mais é do que uma agressão às coisas naturais.
A grosso modo, a tal civilização significa a devastação das florestas, a poluição dos
rios, o envenenamento das terras e a deterioração da qualidade do ar. O que
chamamos de progresso não passa de uma degradação deliberada e sistemática
que o homem vem promovendo há muito tempo, uma autêntica guerra contra a
natureza.

Afrânio Primo. Jornal Madhva (adaptado).
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02. Segundo o texto, o cientista americano está preocupado com:

(A) a vida neste planeta.

(B) a qualidade do espaço aéreo.

(C) o que pensam os extraterrestres.

(D) o seu prestígio no mundo.

(E) os seres de outro planeta.

A
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03. Para o autor, a humanidade:

(A) demonstra ser muito inteligente.

(B) ouve as palavras do cientista.

(C) age contra sua própria existência.

(D) preserva os recursos naturais.

(E) valoriza a existência sadia.

C
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04. Considere o seguinte trecho:

Em vez do médico do Milan, o doutor José Luiz Runco, da Seleção, é

quem deverá ser o responsável pela cirurgia de Cafu. Foi ele quem

operou o volante Edu e o atacante Ricardo Oliveira, dois jogadores que

tiveram problemas semelhantes no ano passado. O termo “ele”, em

destaque no texto, refere-se:

a) Ao médico do Milan.

b) A Cafu.

c) Ao doutor José Luiz Runco.

d) Ao volante Edu.

e) Ao atacante Ricardo Oliveira. C
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