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ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

Queridos alunos, este é o nosso segundo material e basicamente propomos dar continuação ao 
material primeiro: textos acompanhados de questões com o intuito de estimular, de alguma maneira, a 
continuidade de seu trabalho de preparação para vestibulares e concursos. 

TEXTO 1

MOSTRE QUE SUA MEMÓRIA É MELHOR DO QUE A DE COMPUTADOR  
E GUARDE ESTA CONDIÇÃO: 

12X SEM JUROS.
Campanha publicitária de loja de eletroeletrônicos. 

Revista Época. No 424, 03 jul. 2006.

1. (ENEM) Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo con-
figurações específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, 
seu objetivo básico é

A)  influenciar o comportamento do leitor, por meio de apelos que visam à adesão ao consumo.
B)  definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado.
C)  defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo.
D)  facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente desfavorecidas.
E)  questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a mais moderna

TEXTO 2
CUITELINHO 

Cheguei na bera do porto 
Onde as onda se espaia. 
As garça dá meia volta, 
Senta na bera da praia. 
E o cuitelinho não gosta 
Que o botão da rosa caia. 
 
Quando eu vim da minha terra, 
Despedi da parentaia. 
Eu entrei em Mato Grosso, 

Folclore recolhido por Paulo Vanzolini e Antônio Xandó.   
BORTONI-RICARDO, S. M. Educação em língua materna. São Paulo: Parábola, 2004.

2. (ENEM) Transmitida por gerações, a canção Cuitelinho manifesta aspectos culturais de um povo, nos quais 
se inclui sua forma de falar, além de registrar um momento histórico. Depreende-se disso que a importância 
em preservar a produção cultural de uma nação consiste no fato de que produções como a canção Cuitelinho 
evidenciam a

A) recriação da realidade brasileira de forma ficcional.
B) criação neológica na língua portuguesa.
C) formação da identidade nacional por meio da tradição oral.
D) incorreção da língua portuguesa que é falada por pessoas do interior do Brasil.
E) padronização de palavras que variam regionalmente, mas possuem mesmo significado.

Dei em terras paraguaia. 
Lá tinha revolução, 
Enfrentei fortes bataia. 

A tua saudade corta 
Como o aço de navaia. 
O coração fica aflito, 
Bate uma e outra faia. 
E os oio se enche d´água 
Que até a vista se atrapaia.
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TEXTO 3

3.  (ENEM) O texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote: “Mude sua 
embalagem”. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no em-
prego de recursos expressivos, verbais e não verbais, com vistas a

A)  ridicularizar a forma física do possível cliente do produto anunciado, aconselhando-o a uma 
busca de mudanças estéticas.

B)  enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis, 
reforçando tal postura.

C)  criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo 
a redução desse consumo.

D)  associar o vocábulo “açúcar” à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição 
desse produto pelo adoçante.

E)  relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que não desenvolve atividades 
físicas, incentivando a prática esportiva.

TEXTO 4

NÃO SOMOS TÃO ESPECIAIS

Todas as características tidas como exclusivas dos humanos são compartilhadas 
por outros animais, ainda que em menor grau.

INTELIGÊNCIA
A ideia de que somos os únicos animais racionais tem sido destruída desde os anos 
40. A maioria das aves e mamíferos tem algum tipo de raciocínio.

AMOR
O amor, tido como o mais elevado dos sentimentos, é parecido em várias espécies, 
como os corvos, que também criam laços duradouros, se preocupam com o ente 
querido e ficam de luto depois de sua morte.

CONSCIÊNCIA
Chimpanzés se reconhecem no espelho. Orangotangos observam e enganam hu-
manos distraídos. Sinais de que sabem quem são e se distinguem dos outros. Ou 
seja, são conscientes.

CULTURA
O primatologista Frans de Waal juntou vários exemplos de cetáceos e primatas 
que são capazes de aprender novos hábitos e de transmiti-los para as gerações 
seguintes. O que é cultura se não isso?

BURGIERMAN, D. Superinteressante, no 190, jul. 2003.

Disponível em: http://www.ccsp.com.br.  
Acesso em: 27 jul. 2010 (adaptado).
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4. (ENEM)  O título do texto traz o ponto de vista do autor sobre a suposta supremacia dos 
humanos em relação aos outros animais. As estratégias argumentativas utilizadas para sus-
tentar esse ponto de vista são 

A)  definição e hierarquia.    B)   exemplificação e comparação.
C)  causa e consequência.    D)   finalidade e meios.
E)  autoridade e modelo.

TEXTO 5

O SUOR E A LÁGRIMA

Fazia calor no Rio, 40 graus e qualquer coisa, quase 41. No dia seguinte, os 
jornais diriam que fora o mais quente deste verão que inaugura o século e o milênio. 
Cheguei ao Santos Dumont, o voo estava atrasado, decidi engraxar os sapatos. 
Pelo menos aqui no Rio, são raros esses engraxates, só existem nos aeroportos 
e em poucos lugares avulsos.

Sentei-me naquela espécie de cadeira canônica, de coro de abadia pobre, 
que também pode parecer o trono de um rei desolado de um reino desolante. 

O engraxate era gordo e estava com calor – o que me pareceu óbvio. Elogiou 
meus sapatos, cromo italiano, fabricante ilustre, os Rosseti. Uso-o pouco, em parte 
para poupá-lo, em parte porque quando posso estou sempre de tênis.

Ofereceu-me o jornal que eu já havia lido e começou seu ofício. Meio careca, 
o suor encharcou-lhe a testa e a calva. Pegou aquele paninho que dá brilho final 
nos sapatos e com ele enxugou o próprio suor, que era abundante.

Com o mesmo pano, executou com maestria aqueles movimentos rápidos em 
torno da biqueira, mas a todo instante o usava para enxugar-se – caso contrário, o 
suor inundaria o meu cromo italiano. 

E foi assim que a testa e a calva do valente filho do povo ficaram manchadas 
de graxa e o meu sapato adquiriu um brilho de espelho à custa do suor alheio. 
Nunca tive sapatos tão brilhantes, tão dignamente suados.

Na hora de pagar, alegando não ter nota menor, deixei-lhe um troco generoso. 
Ele me olhou espantado, retribuiu a gorjeta me desejando em dobro tudo o que eu 
viesse a precisar nos restos dos meus dias.

Saí daquela cadeira com um baita sentimento de culpa. Que diabo, meus 
sapatos não estavam tão sujos assim, por míseros tostões, fizera um filho do povo 
suar para ganhar seu pão. Olhei meus sapatos e tive vergonha daquele brilho 
humano, salgado como lágrima.

(CONY, Carlos Heitor. Folha de S. Paulo, 19/02/2001.)

5. (Uerj) As palavras que compõem o título – O suor e a lágrima – são usadas fora de seu 
campo de significação próprio, adquirindo, no texto, significação figurada.

As possíveis interpretações para o sentido figurado observado, respectivamente, nas palavras 
suor e lágrima são:

A)  aflição – alívio     B)  medo – reprovação
C)  dor – condescendência   D) exploração – remorso

6. (Uerj) Na composição da narrativa, certos elementos linguísticos explicitam circunstâncias 
diversas, imprimindo coerência ao texto.

O fragmento que apresenta um desses elementos sublinhado e a circunstância por ele ex-
pressa é:

A)  “Ofereceu-me o jornal que eu já havia lido”  – tempo
B)  “executou com maestria aqueles movimentos rápidos em torno da biqueira,”  – finalidade
C)  “Nunca tive sapatos tão brilhantes,” – modo
D)  “tudo o que eu viesse a precisar nos restos dos meus dias.”  – lugar
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7. (Uerj) A tomada de consciência do personagem-narrador acerca dos abismos sociais 
vai-se aguçando gradativamente a partir de certo ponto da narrativa.

Os primeiros sinais dessa tomada de consciência estão adequadamente representados por 
um processo de adjetivação presente na seguinte alternativa:

A)  “Pelo menos aqui no Rio, são raros esses engraxates, só existem nos aeroportos”
B)  “Sentei-me naquela espécie de cadeira canônica, de coro de abadia pobre,” 
C)  “O engraxate era gordo e estava com calor”
D)  “Meio careca, o suor encharcou-lhe a testa e a calva.” 

8. (UERJ) As comparações, ao destacarem semelhanças e diferenças entre elementos colo-
cados lado a lado, funcionam como estratégias por meio das quais se ressaltam determinados 
pontos de vista.

Uma comparação está indicada no seguinte fragmento:
A)  “Fazia calor no Rio, 40 graus e qualquer coisa, quase 41.” 
B)  “caso contrário, o suor inundaria o meu cromo italiano.”
C)  “e o meu sapato adquiriu um brilho de espelho à custa do suor alheio.”
D)  “deixei-lhe um troco generoso.” 

9. (UERJ) A crônica de Carlos Heitor Cony é uma crítica à hierarquia econômico-social que 
prevalece em nossa sociedade.

O ponto de vista do narrador sobre essa hierarquia está exemplificado por meio de metáfora em:
A)  “Elogiou meus sapatos, cromo italiano, fabricante ilustre, os Rosseti.”
B)  “Pegou aquele paninho que dá brilho final nos sapatos e com ele enxugou o próprio suor,” 
C)  “Saí daquela cadeira com um baita sentimento de culpa.”
D)  “por míseros tostões, fizera um filho do povo suar para ganhar seu pão.”

TEXTO 6

O DIA EM QUE O PEIXE SAIU DE GRAÇA

Uma operação do Ibama para combater a pesca ilegal na divisa entre os 
Estados do Pará, Maranhão e Tocantins incinerou 110 quilômetros de redes usadas 
por pescadores durante o período em que os peixes se reproduzem.

Embora tenha um impacto temporário na atividade econômica da região, a 
medida visa preservá-la ao longo prazo, evitando o risco de extinção dos animais. 
Cerca de 15 toneladas de peixes foram apreendidas e doadas para instituições de 
caridade.

Época, 23 mar. 2009 (adaptado).

10. (Enem) A notícia, do ponto de vista de seus elementos constitutivos,

A)  apresenta argumentos contrários à pesca ilegal.
B)  tem um título que resume o conteúdo do texto.
C)  informa sobre uma ação, a finalidade que a motivou e o resultado dessa ação.
D)  dirige-se aos órgãos governamentais dos estados envolvidos na referida operação do 

Ibama.
E)  introduz um fato com a finalidade de incentivar movimentos sociais em defesa do meio 

ambiente.

Respostas

1. A  2. C   3. D   4. B  5. D

6.  A    7. B     8.  C   9. D  10. C 
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Duas crônicas

No material anterior, definimos ainda que de maneira genérica o conceito de crônica 
e devemos repeti-lo, aqui:

A crônica é, em geral, um texto curto, muitas vezes publicado em jornal, em que o autor 
consegue transformar em literatura (em reflexão criativa) um dado simples do cotidiano. 
Às vezes, o cronista consegue fazer uma verdadeira obra-prima a partir de um fato 
corriqueiro noticiado no jornal ou que tenha percebido em seu dia a dia.

Com o intuito de estimular alguma leitura, a seguir apresentaremos duas crônicas cujas 
leituras invariavelmente produzem uma reflexão muito enriquecedora acerca da condição 
humana. A primeira, de Mário Prata, leva-nos a questionar o quanto o ser humano muitas 
vezes age em função das aparências, deixando de lado o afeto e a sinceridade na relação 
com o outro.

A segunda, mais antiga é de Fernando Sabino, um dos maiores cronistas brasileiros de 
todos os tempos. Seu texto reflete sobre o valor essencial da simplicidade humana muitas 
vezes presente no universo das pessoas que habitam o nosso cotidiano.

Importante: os dois textos são acompanhados de questões. Procure formular, ainda 
que de maneira imaginária, as respostas que você daria – e caso não tenha como respondê-
-las, não há problema. Falaremos sobre, quando voltarmos às nossas aulas presenciais.

O COELHO E O CACHORRO

De vez em quando surgem umas histórias que todos que contam juram 
ser verdade e até dizem que têm um primo que conheceu a vizinha da sobri-
nha da pessoa com a qual aconteceu. A mais célebre é aquela do sapatinho 
vermelho da sogra que desliza debaixo do banco do carro. Lembrou?

Agora pintou uma nova. Simplesmente genial. Quem me contou garante 
que aconteceu na Granja Viana, bairro de classe média alta em São Paulo, 
na semana passada.

Eram dois vizinhos. O primeiro vizinho comprou um coelhinho para 
os filhos.

Os filhos do outro vizinho pediram um bicho para o pai. O doido com-
prou um pastor alemão.

Papo de vizinho:
- Mas ele vai comer o meu coelho.
- De jeito nenhum. Imagina. O meu pastor é filhote. Vão crescer juntos, 

pegar amizade. Entendo de bicho. Problema nenhum.
E parece que o dono do cachorro tinha razão. Juntos cresceram e 

amigos ficaram.
Era normal ver o coelho no quintal do cachorro e vice--versa. As crian-

ças, felizes. Eis que o dono do coelho foi passar o final de semana na praia 
com a família e o coelho ficou sozinho. Isso na sexta-feira. No domingo, de 
tardinha, o dono do cachorro e a família tomavam um lanche, quando entra 
o pastor alemão na cozinha. Pasmo. 
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Trazia o coelho entre os dentes, todo imundo, arrebentado, sujo de 
terra e, é claro, morto. Quase mataram o cachorro.

- O vizinho estava certo... E agora, meu Deus?
- E agora?
A primeira providência foi bater no cachorro, escorraçar o animal, 

para ver se ele aprendia um mínimo de civilidade e boa vizinhança. Claro, 
só podia dar nisso.

Mais algumas horas e os vizinhos iam chegar. E agora? Todos se 
olhavam. O cachorro rosnando lá fora, lambendo as pancadas.

- Já pensaram como vão ficar as crianças?
- Cala a boca!
Não se sabe exatamente de quem foi a ideia, mas era infalível. Vamos 

dar um banho no coelho, deixar ele bem limpinho, depois a gente seca com 
o secador da sua mãe e coloca na casinha dele no quintal.

Como o coelho não estava muito estraçalhado, assim fizeram. Até 
perfume colocaram no falecido. Ficou lindo, parecia vivo, diziam as crianças. 
E lá foi colocado, com as perninhas cruzadas, como convém a um coelho 
cardíaco. 

Umas três horas depois eles ouvem a vizinhança chegar. Notam o 
alarido e os gritos das crianças. Descobriram! Não deram cinco minutos e 
o dono do coelho veio bater à porta. Branco, lívido, assustado. Parecia que 
tinha visto um fantasma.

- O que foi? Que cara é essa?
- O coelho... O coelho...
- O que tem o coelho?
- Morreu!
Todos:
- Morreu? Inda hoje de tarde parecia tão bem...
- Morreu na sexta-feira!
- Na sexta?
- Foi. Antes de a gente viajar as crianças enterraram ele no fundo do 

quintal!
(...)
O personagem que mais me cativa nesta história toda, o protagonista 

da história, é o cachorro.
Imagina o pobre do cachorro que, desde sexta-feira, procurava em 

vão pelo amigo de infância, o coelho. Depois de muito farejar descobre o 
corpo. Morto.

Enterrado. O que faz ele? Provavelmente com o coração partido, 
desenterra o pobrezinho e vai mostrar para os seus donos. Provavelmente 
estivesse até chorando, quando começou a levar porrada de tudo quanto 
é lado. 

O cachorro é o herói. O bandido é o dono do cachorro. O ser humano. 
Sim, nós mesmos, que não pensamos duas vezes. Para nós o cachorro é 
o irracional, o assassino confesso. E o homem continua achando que um 
banho, um secador de cabelos e um perfume disfarçam a hipocrisia, o animal 
desconfiado que tem dentro de nós. 

Julgamos os outros pela aparência, mesmo que tenhamos que deixar 
esta aparência como melhor nos convier. Maquiada.

Coitado do cachorro. Coitado do dono do cachorro. Coitados de nós, 
animais racionais.

(MARIO PRATA. ISTO É, 22/04/98.)

Perguntas-estímulo

1.  Quais são os elementos presen-
tes em “O Coelho e o Cachorro” que 
permitem identifi car o texto como 
uma crônica?

2.  Quase ao final da crônica, o 
narrador afirma: “O personagem que 
mais me cativa nesta história toda, o 
protagonista da história, é o cachor-
ro”.

Se o cachorro é o protagonista da 
história, quem é o antagonista, ou 
seja, o vilão? Justifique sua resposta 
com frase(s) completa(s).

3.  O texto de Mario Prata nos 
conta uma história em tom de fábula. 
Nas fábulas, costuma haver um final 
moralizante, ou seja, uma moral da 
história.

Identifique, no texto, o critério de jul-
gamento utilizado pelos seres huma-
nos. Responda com frases completas.

4.  O autor utiliza expressões da 
linguagem coloquial.

Reescreva as passagens abaixo, 
substituindo os termos sublinhados 
por outros do padrão mais formal 
da língua:

A)  “Agora pintou uma nova”.

B)  “As crianças enterraram ele no 
fundo do quintal”. 

5. Por que, no último parágrafo, o 
narrador chama de coitados a todos 
nós, cachorros e animais?
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A ÚLTIMA CRÔNICA

A caminho de casa, entro num botequim da Gávea para tomar um café junto 
ao balcão. Na realidade estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me 
assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca 
do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher 
da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência, que a faz 
mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico. 

Nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas 
palavras de uma criança ou num incidente doméstico, torno-me simples espectador 
e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo 
meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança: “assim eu quereria o 
meu último poema”. Não sou poeta e estou sem assunto.

Lanço então um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que mere-
cem uma crônica.

Ao fundo do botequim um casal de pretos acaba de sentar-se, numa das últimas 
mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade, na 
contenção de gestos e palavras, deixa-se acentuar pela presença de uma negrinha de 
seus três anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou 
também à mesa: mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes 
de curiosidade ao redor. Três seres esquivos que compõem em torno à mesa a insti-
tuição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para 
algo mais que matar a fome.

Passo observá-los. 
O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o 

garçom, inclinando-se para trás da cadeira, e aponta no balcão um pedaço de bolo sob 
a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando imóvel, vagamente ansiosa, como se aguar-
dasse a aprovação do garçom. Este ouve, concentrado, o pedido do homem e depois 
se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, a reassegurar-se 
da naturalidade de sua presença ali. A meu lado o garçom encaminha a ordem do 
freguês. O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no 
pratinho — um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma pequena fatia triangular.

A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de coca-cola e o pratinho 
que o garçom deixou à sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os três, 
pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa a um discreto ritual. A mãe remexe na 
bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa 
de fósforos, e espera. 

A filha aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os ob-
serva além de mim.

São três velinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente 
na fatia de bolo. E enquanto ela serve a coca-cola, o pai risca o fósforo e acende 
as velas. Como a um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e 
sopra com força, apagando as chamas. 

Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num 
balbucio, a que os pais se juntam, discretos: “parabéns pra você, parabéns pra 
você... Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra 
finalmente o bolo com as mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando 
para ela com ternura — ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo 
que cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito, como a se convencer 
intimamente do sucesso da celebração. De súbito, dá comigo a observá-lo, nossos 
olhos se encontram, ele se perturba, constrangido — vacila, ameaça abaixar a cabeça, 
mas acaba sustentando o olhar e enfim se abre num sorriso.

Assim eu quereria a minha última crônica: que fosse pura como esse sorriso.

(Fernando Sabino. In. Para gostar de ler. Ed. Ática)

Perguntas-estímulo

1.   Com que finalidade do autor entra 
no botequim?
    

2.   De acordo com o texto, identifi-
que:

a)    O foco narrativo, ou seja, o nar-
rador narra em primeira ou em 
terceira pessoa?

 

b)   Cenário:

c)   Personagens principais:

d)   Tempo:

3. Qual a profissão do narrador? 
Retire do texto a frase que justifique 
sua resposta.

4. O narrador conta que entrou no 
botequim para tomar um café; mas qual 
era o real motivo?

5. Esta é uma crônica escrita por 
Fernando Sabino na década de 1970.

Esse fato nos faz crer que era comum 
naquela época usarem-se termos que 
hoje seriam inadmissíveis, porque 
revelam uma conivência inadmissí-
vel com o racismo. Quais são esses 
termos?

6. O casal senta-se no fundo do 
botequim. Por que motivo?

      

7. Para você, o texto “A última crô-
nica” tem uma ideia de discriminação? 
De que tipo? justifique.

     

8.  Diante dos diminutivos (arrumadi-
nha, negrinha, menininha, fitinha) que 
se refere a menina; qual o sentimento 
do autor?

  

9. O que sente o autor, quando o pai 
da menina olha para ele e sorri?

10. Qual reflexão que, a seu ver, po-
deria  poderia ser retirada desta crônica 
de Fernando Sabino?


