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Ao longo de meus 18 anos como professor,
tenho ouvido diversas reclamações e lamúrias de
estudantes quanto à validade da interpretação
textual. 

É muito choro e ranger de dentes... 

Você também poderia levantar uma série de
dificuldades: vocabulário difícil, textos muito
extensos, ideias aparentemente confusas...

Após essas "constatações", você poderia pensar o mesmo que muitos
dizem para se "livrar do problema". 

E o que dizem? Que quando se trata de interpretação de textos, cada
um tem um entendimento diferente...

Mas eu digo que não!

Existe, sim, uma metodologia eficaz para alcançar esse objetivo. 

Trata-se de um método teórico-prático que vai direto ao ponto,
permitindo a você ler, compreender, interpretar e analisar qualquer
texto de forma simples e consciente.

Neste E-book, mostrarei  algumas dicas importantes para que você
comece a entender esse método e para que em breve possa tomar
conhecimento de todo o processo e aprender de uma vez por todas
a interpretar textos. 

E o mais importante: esse método é realmente mais simples do que
você imagina, mas exige um olhar crítico e técnico.

Existe uma técnica ou método realmente confiável
e eficaz para Interpretar um Texto?
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ATENÇÃO!

Esse método que desenvolvi é parte de meu curso
PORTUGUÊS EM PRÁTICA - INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
COMPLETO. Você encontra mais detalhes em no site
www.profmazziotti.com.br.
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Antes, porém, de mostrar essas dicas que vão lhe trazer outro olhar
sobre o texto, é importante salientar aquilo que considero a
 

REGRA ZERO DA INTERPRETAÇÃO TEXTUAL.
Sem essa regra, nada é possível. Você já deve imaginar qual é...  

A regra é: leia. Leia bastante. Veja o texto como seu aliado e não como um
inimigo. Leia, mas não queira, durante a leitura, livrar-se desesperadamente
do texto. Procure se familiarizar com as diversas estruturas tipológicas:
dissertativa, narrativa etc. Leia notícias, poemas, outdoors, leia até bula de
remédio. Leia.

Entenda mais uma coisa: aprender a interpretar textos não tem sua
importância restrita a provas de Português.

Todas as disciplinas vão exigir de você alguma interpretação para resolver
problemas. 

Acho que agora você entendeu a importância deste material e do método
que desenvolvi...

Enfim, vamos às dicas.

PROF. MAZZIOTTI 7 DICAS PARA NÃO ERRAR MAIS INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

PORTUGUÊS 
EM PRÁTICA 

www.prof.mazziotti.com.br @ Todos os direitos reservados - 2020

Disponível em: <https://me.me/i/vamos-la-garoto-voce-consegue-forga-forga-nngh-17057038>. Acesso em: 05 setembro 2020
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Esse é um equívoco muito comum.

Se você já ficou entre duas alternativas de uma questão em uma prova
de interpretação de textos (e acabou marcando incorretamente), é
possível que isso tenha acontecido por desconhecer a diferença entre
compreensão e interpretação de textos.
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#1 APRENDA A DIFERENÇA ENTRE
COMPREENDER E INTERPRETAR

PORTUGUÊS 
EM PRÁTICA 

www.prof.mazziotti.com.br @ Todos os direitos reservados - 2020

COMPREENDER um texto é captar o sentido (ou sentidos) que
estão contidos no interior desse texto. É ler e coletar as informações
contidas nas frases, períodos e parágrafos. 

Já INTERPRETAR é reconhecer as correlações entre os significados
contidos no texto e outros que são parte da cultura e estão na
memória do leitor (repertório cultural). É o “julgamento da intenção”.

Achou difícil? Não é. Vamos simplificar. Leia o texto abaixo.

     José foi aprovado no vestibular de medicina. O primeiro dia de aula
coincidiu com o dia de seu aniversário no qual ele completou 21 anos. 
     O assunto principal da aula foram os malefícios causados ao organismo
pelo uso frequente do cigarro. Foi uma aula que o fez pensar muito.
    José ficou tão impressionado que nesse mesmo dia decidiu parar de
fumar. E parou.

QUESTÃO 1
É correto afirmar que, segundo o texto,  José foi aprovado no vestibular
de medicina e compareceu ao primeiro dia de aula.

(   ) Certo                                               (   ) Errado

QUESTÃO 2
Sobre o texto, é correto inferir que  José fumava até os 20 anos de
idade.

(   ) Certo                                               (   ) Errado
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Se você marcou CERTO para as duas questões, parabéns. Apesar de
ser um texto simples e com perguntas de baixa complexidade, ele diz
muito sobre as diferenças entre compreender e interpretar.
Afirmar que José foi aprovado no vestibular é colher as informações
explícitas no texto, assim como dados sobre sua idade e o curso que
iniciou. Isso é ser capaz de COMPREENDER o texto.

Agora que você aprendeu isso, posicione-se de maneira estratégica
diante do enunciado da questão. Atente para aquilo que é pedido.
Observe outro exemplo:

Segundo o texto...
De acordo com o texto... 
No texto... 
O texto informa que...
Segundo o autor...
O texto aponta que...
O autor/narrador diz que...

   COMPREENSÃO:

    

Todavia, a segunda pergunta não possui uma resposta que esteja
explícita no texto, mas ela pode ser deduzida, inferida. Trata-se de
uma informação que podemos entender como correta com base nas
pistas do texto e também por meio do conhecimento de mundo. Isso é
INTERPRETAR o texto.

Infere-se do texto que...
Depreende-se do texto que... 
Conclui-se do texto que... 
O texto permite deduzir que...
É possível subentender-se a partir do
texto  que...
Qual a intenção do autor ao afirmar que...

   INTERPRETAÇÃO:

    

A grande "sacada" para isso, na verdade, está no comando da questão.
Existem palavras-chave que direcionam o olhar do leitor e isso é muito
importante ser percebido. É o pulo do gato! Observe:
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Pela tirinha, podemos comprender que Helga se casou há vinte anos
com Hagar. Isso está explícito. A interpretação é a de que Hagar, na
visão de seu amigo, nunca foi nem bonito nem espirituoso.

Hagar, o Horrível - Dik Browne
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       Na década de cinquenta, cresceu a participação feminina no mercado de trabalho,
especialmente no setor de serviços de consumo coletivo, em escritórios, no comércio
ou em serviços públicos. Surgiram então mais oportunidades de emprego em
profissões como as de enfermeira, professora, funcionária burocrática, médica,
assistente social, vendedora, as quais exigiam das mulheres certa qualificação e, em
contrapartida, tornavam-nas profissionais remuneradas. Essa tendência demandou
maior escolaridade feminina e provocou, sem dúvida, mudanças no status social das
mulheres. Entretanto, eram nítidos os preconceitos que cercavam o trabalho feminino
nessa época. Como as mulheres ainda eram vistas prioritariamente como donas de
casa e mães, a ideia da incompatibilidade entre casamento e vida profissional tinha
grande força no imaginário social. Um dos principais argumentos dos que viam com
ressalvas o trabalho feminino era o de que, trabalhando, a mulher deixaria de lado
seus afazeres domésticos e suas atenções e cuidados para com o marido: ameaças
não só à organização doméstica como também à estabilidade do matrimônio.

PROF. MAZZIOTTI 7 DICAS PARA NÃO ERRAR MAIS INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
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Agora você acompanha essa dica EM PRÁTICA a partir de
questões de concursos selecionadas.
CESPE/CEBRASPE – TJ–PA – 2020

Infere-se do texto Texto I que, na década de cinquenta, as mulheres
A) começaram a ingressar no mercado de trabalho remunerado.
B) começaram a ser bem remuneradas no mercado de trabalho.
C) conquistaram o direito de exercer determinadas profissões.
D) começaram a seguir determinado caminho que influenciou a sua
     relação com a vida doméstica.
E) superaram os preconceitos que as impediam de ingressar no
    mercado de trabalho remunerado.

APLICAÇÃO

Resposta: "D". Observe que o comando da questão pede uma "inferência"
sobre o texto. Dessa maneira, você deve buscar informações que estejam
implícitas e sejam verdadeiras no tocante às informações. 

Na opção "A", as mulheres não "começaram". A participação delas "cresceu".
Na opção "B", a mulheres se tornam trabalhadoras remuneradas. 
Na opção "C", não se trata de conquista, mas sim de "mais oportunidades
de emprego" para as mulheres.
Na opção "D" temos a dedução com base no repertório cultural do leitor e
uma conclusão lógica: a vida doméstica sofrerá mudanças.
Na opção "E", o que se tem é um fator de compreensão que não exige
inferência. Se "cresceu a participação feminina" embora isso estivesse
cercado de preconceito, então houve evidente superação.

Texto I
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Definitivamente, sempre leia primeiro o comando da questão, depois
busque o texto, se necessário;

Por quê?

Três coisas podem ser percebidas quando você lê o enunciado:

1) a questão exige apenas conhecimento gramatical  (nesse caso não é
necessário ler o texto inteiro e você ganha tempo); ou

2) a questão exige interpretação referente a um período ou parágrafo
específico do texto (nesse caso você deve ler com atenção essa parte,
buscando o contexto); ou

3) a questão exige a ideia central ou uma interpretação voltada ao texto
como um todo: agora sim você deve se preocupar com uma leitura
completa e atenta do texto.

Para encontrar a ideia central do texto, leia a introdução e,
em seguida, a conclusão. A ideia que estiver sendo
retomada nesse fechamento normalmente será essa
temática principal que você procura.

Outra vantagem dessa estratégia é que quando você começa pelo
comando da questão, ao ler o texto você já começa a buscar as
respostas para a pergunta. Isso facilita muito a resolução, além de
ajudar na administração do tempo de prova.

PROF. MAZZIOTTI 7 DICAS PARA NÃO ERRAR MAIS INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

#2 COMECE PELO COMANDO DA QUESTÃO

ATENÇÃO!

PORTUGUÊS 
EM PRÁTICA 
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  Rotulo, logo existo    
       Nosso cérebro é uma complexa estrutura forjada por milhões de anos de
evolução. Por outro lado, é também primitivo e foi lapidado para seres trogloditas
que viveram há milhares de anos. É curioso pensar que o mais refinado, erudito e
urbano dos moradores deste planeta tenha o mesmo hardware que um caçador
coletor que passou a vida errando em uma pequena área de algum lugar em
busca de comer, aquecer-se e garantir a reprodução.    
       Desenvolvida para uma chave amigo-inimigo, nossa mente tende a rotular tudo
o que vê, julgando a novidade de acordo com seu conhecimento prévio. Isso
garantiu nossa vida por muitas gerações: se eu comer algo que me faz mal, toda
vez que olhar para algo semelhante, sentirei repulsa. Nosso cérebro rotula de
acordo com a percepção de nossos sentidos. Isso pode ser bom para evitar
perigos, porém cria problemas para nossa atualidade.
           Encerrar em caixas herméticas dá segurança. Começamos com a minha tribo
e a do outro. Se é da minha, diminuem as chances de ataque. Classificar é a
primeira forma de dominar e de se defender. O vício entrou em nós. Da tribo,
passamos a gostos musicais e sexuais ou escolas artísticas. Classificar não é ruim
ou errado. Supor que algo esteja controlado mentalmente por estar
etiquetado é, no fundo, estupidez.
        Tudo pede que você classifique continuamente. Resistir à tentação é um
desafio. Pensar em aprofundar, dar uma segunda olhada, fugir do rótulo: parecem
ser atitudes que exigem o desafio da vontade férrea. Deixar que sentidos mais
amplos invadam sua percepção sem julgar e engavetar de imediato é um ato de
resistência. Abrir espaço para complexidades é boa meta. O resto? O rema-rema
de frases superficiais, senso comum e a celebração da boçalidade. Talvez, um dia,
descubram que se trata de uma bactéria específica transmitida pela digitação. O
remédio continua sendo ler com atenção, duvidar como método, analisar
possibilidades fora do que está posto e nunca ser o representante da verdade na
Terra. Ah, e ajuda abandonar redes sociais por pelo menos uma hora por dia. É
preciso ter esperança.

PROF. MAZZIOTTI 7 DICAS PARA NÃO ERRAR MAIS INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
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VUNESP – PREF. MORRO AGUDO–SP – 2020

Nas passagens – Isso garantiu nossa vida por muitas gerações ... Talvez, um dia,
descubram que se trata de uma bactéria específica transmitida pela digitação.
– as preposições destacadas expressam, respectivamente, as noções de

APLICAÇÃO

Texto II

Leandro Karnal. 
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A) finalidade e agente.
B) finalidade e meio.
C) tempo e proximidade
D) tempo e agente.
E) duração e proximidade.

Resposta: "D". Note que, pelo contexto, "por muitas gerações" traz sentido
vinculado ao tempo de duração da vida. Já em "pela digitação", a contração de
preposição mais artigo (por+a) carrega valor de causa, isto é, o agente da
transmissão ao qual o texto se refere. 

Nesse caso, a questão não exige uma leitura global do texto, mas sim de
fragmentos de contexto (ideias imediatamente anteriores e posteriores à
frase). 

É evidente a possibilidade de haver outras questões associadas ao
mesmo texto que exijam uma leitura total. Assim, cada caso deve ser
analisado em particular.
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Existem inúmeras abordagens envolvendo os textos. Algumas que se
perdem na teoria entendiante, já outras se validam pela prática que ajuda
realmente a entender melhor o texto. É esse ultimo tipo que vamos abordar.

A primeira coisa a perceber é a FORMA do texto. Isso diz respeito a se ele
foi escrito em prosa em ou versos (poema). A leitura de um poema é algo
específico, principalmente pelo tratamento dado à linguagem (geralmente
metafórica). Nesse caso, tente perceber as figuras de linguagem (metáfora,
eufemismo, hipérbato) e as possibilidades de significados de cada palavra.

A próxima percepção é quanto à TIPOLOGIA textual. É importante saber
diferenciar um texto dissertativo de um texto narrativo ou injuntivo, por
exemplo. A cada um deles deve-se dar um tratamento diferenciado, visto
que contêm abordagens temáticas ou figurativas também distintas.

Note, ainda, em que GÊNERO o texto se encaixa. Há diferenças profundas
entre uma crônica narrativa e um editorial e você deve apreender isso em
um curso mais específico. São teorias que valem a pena ser estudadas.

Finalmente, identifique os elementos da comunicação e as FUNÇÕES DA
LINGUAGEM predominantes no texto. O texto traz função apelativa?
Emotiva? Metalinguística? Isso é um diferencial para o entendimento mais
profundo de um texto.

Procure um curso de interpretação de textos que possa
fornecer a você uma base conceitual sólida, trabalhando
cada um desses conceitos e ilustrando-os por meio de
atividades retiradas de provas de concursos.

DICA
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Segurança
       O ponto de venda mais forte do condomínio era a sua segurança. Havia as mais
belas casas, os jardins, os playgrounds, as piscinas, mas havia, acima de tudo,
segurança.Toda a área era cercada por um muro alto. Havia um portão principal com
muitos guardas que controlavam tudo por um circuito fechado de TV. Só entravam no
condomínio os proprietários e visitantes devidamente identificados e crachados. Mas
os assaltos começaram assim mesmo. Os ladrões pulavam os muros. Os
condôminos decidiram colocar torres com guardas ao longo do muro alto. Nos
quatro lados. [...] Agora não só os visitantes eram obrigados a usar crachá. Os
proprietários e seus familiares também. Não passava ninguém pelo portão sem se
identificar para a guarda. Nem as babás. Nem os bebês. Mas os assaltos continuaram.
Decidiram eletrificar os muros. Houve protestos, mas no fim todos concordaram. O
mais importante era a segurança. Quem tocasse no fio de alta tensão em cima do
muro morreria eletrocutado. Se não morresse, atrairia para o local um batalhão de
guardas com ordens de atirar para matar. Mas os assaltos continuaram.
           Grades nas janelas de todas as casas. Era o jeito. Mesmo se os ladrões
ultrapassassem os altos muros, [...] não conseguiriam entrar nas casas. Todas as
janelas foram engradadas. Mas os assaltos continuaram. Foi feito um apelo para que
as pessoas saíssem de casa o mínimo possível. Dois assaltantes tinham entrado no
condomínio no banco de trás do carro de um proprietário, com um revólver
apontado para a sua nuca.Assaltaram acasa, depois saíram no carro roubado, com
crachás roubados. [...]
          Foi reforçada a guarda. Construíram uma terceira cerca. As famílias de mais
posses, com mais coisas para serem roubadas, mudaram-se para uma chamada área
de segurança máxima. E foi tomada uma medida extrema. Ninguém pode entrar no
condomínio. Ninguém. Visitas, só num local predeterminado pela guarda, sob sua
severa vigilância e por curtos períodos. E ninguém pode sair. Agora, a segurança é
completa. Não tem havido mais assaltos. Ninguém precisa temer pelo seu
patrimônio. Os ladrões que passam pela calçada só conseguem espiar através do
grande portão de ferro e talvez avistar um ou outro condômino agarrado às grades
da sua casa, olhando melancolicamente para a rua. [...]

PROF. MAZZIOTTI 7 DICAS PARA NÃO ERRAR MAIS INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

PORTUGUÊS 
EM PRÁTICA 

www.prof.mazziotti.com.br @ Todos os direitos reservados - 2020

IBFC – SEAB–BA – 2020

Uma tipologia textual se relaciona com uma estrutura e aspectos linguísticos de
como um texto é apresentado; já os gêneros textuais são formações avançadas
de contextos culturais e históricos e possuem funções sociais específicas. Quanto
ao gênero do texto “Segurança”, assinale uma alternativa correta.

APLICAÇÃO

Texto III

(Luis Fernando Veríssimo
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A) Narração.
B) Crônica.
C) Anedota.
D) Relato.
E) Fábula.

Resposta: "B". 
A crônica é o tipo de texto que se  situa entre o jornalismo e a literatura. Por
meio de  uma narração curta,  aborda acontecimentos corriqueiros  e tem
como objetivo fazer uma análise crítica das situações cotidianas, possibilitando
ao leitor uma reflexão sobre aquele assunto. É muito encontrada nos meios de
comunicação como revistas e jornais.

É possível que você tenha ficado em dúvida quanto à opção "A", visto que
o texto é, sim, narrativo. Todavia, é fundamental perceber que narração
é uma classificação do texto quanto à tipologia, já a definição como
"crônica" diz respeito ao "gênero" do texto, justamente o que é
solicitado no comando da questão.

As demais alternativas: anedota, relato e fábula também se encaixam
como gêneros textuais, mas o texto proposto não se enquadra em suas
características específicas.

PROF. MAZZIOTTI 7 DICAS PARA NÃO ERRAR MAIS INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
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Nenhum texto é uma peça isolada sem a manifestação da visão de
mundo de quem o produziu. Todo texto traz alguma intencionalidade e
reproduz uma individualidade latente ou explícita.  

#4 IDENTIFIQUE IDEIAS E EXPRESSÕES
TOTALITÁRIAS, REDUTORAS E
CONTRADITÓRIAS
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Observe que no texto acima utilizei palavras fortes como "nenhum texto"
e "todo texto". Se houvesse uma questão vinculada a essas ideias, a
alternativa correta deveria traduzir tais expressões. 

No entanto, é muito recorrente que as questões de interpretação de
textos em provas tragam esse recurso como "pegadinha" ou distrator.

Fique atento! Se uma alternativa trouxer uma palavra, expressão ou
ideia que extrapole, reduza ou contrarie a informação do texto, tornará
a opção incorreta.

Tudo isso se enquadra nos três erros clássicos da interpretação
textual, que são: extrapolação, redução e contradição.

1- EXTRAPOLAÇÃO

dizer mais do que o texto; ou
generalizar uma ideia ou informação particular.

Consiste em

2- REDUÇÃO

articularizar uma informação geral;
ater-se apenas a uma parte do texto, ignorando outra(s) mais
relevante(s); ou
desprezar o contexto.

Consiste em:

3- CONTRADIÇÃO

chegar a uma conclusão que contrarie as ideias dos texto; ou
omitir ideias importantes, provocando fuga ao sentido original.

Consiste em:

14

http://prof.mazziotti.com.br/


       A primeira celebração do Dia Mundial da Segurança dos Alimentos das Nações
Unidas, que ocorreu em 7 de junho de 2019, tinha como objetivo fortalecer os
esforços para garantir que os alimentos que comemos sejam seguros. A cada ano,
quase uma em cada dez pessoas no mundo (cerca de 600 milhões de pessoas)
adoece e 420 mil morrem depois de ingerir alimentos contaminados por bactérias,
vírus, parasitas ou substâncias químicas.
    Alimentos não seguros também dificultam o desenvolvimento em muitas
economias de baixa e média renda, que perdem cerca de US$ 95 bilhões em
produtividade devido a doenças, incapacidade e morte prematura de trabalhadores.
      Nas Américas, estima-se que 77 milhões de pessoas sofram um episódio de
doenças transmitidas por alimentos a cada ano — metade delas são crianças com
menos de 5 anos de idade. Os dados disponíveis indicam que as doenças
transmitidas por alimentos geram de US$ 700 mil a US$ 19 milhões em custos anuais
de saúde nos países do Caribe e mais de US$ 77 milhões nos Estados Unidos da
América.
           Na celebração do Dia Mundial da Segurança dos 22 Alimentos de 2019, discutiu-
se que a segurança dos alimentos é responsabilidade de todos. A inocuidade dos
alimentos contribui para a segurança alimentar, a saúde humana, a prosperidade
econômica, a agricultura, o acesso ao mercado, o turismo e o desenvolvimento
sustentável.
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CESPE/CEBRASPE–MPE–CE – 2020

Acerca das ideias, dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto anterior,
julgue o próximo item.

Embora seja um problema mundial, a contaminação dos alimentos ocorre de
forma mais severa nos países do continente americano, de acordo com o texto.

APLICAÇÃO

Texto IV

Internet (com adaptações)

(    ) Certo                                               (     ) Errado

Resposta: "Errado". 
Deve-se perceber que o autor cita o exemplo das Américas, porém não diz que
a contaminação é "MAIS SEVERA" do que no restante do mundo. Dessa forma,
não há dados no texto que permitam comparação entre os continentes.
Ocorreu, nesse caso, um erro de extrapolação quanto às informações contidas
no texto.
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Muitas vezes, uma questão traz opções semelhantes no que diz
respeito à tradução das ideias do texto a que está vinculada.

Isso normalmente ocorre por meio da arte da paráfrase, ou seja, dizer
a mesma coisa com outras palavras.

Assim, quando se diz "isso é conversa mole pra boi dormir" alguém,
num tom mais jocoso, pode "contrariar" afirmando que não, que na
verdade "isso constitui colóquio flácido para acalentar bovino". Está
feita a paráfrase.
Dessa forma, procure identificar na questão essa ocorrência e com isso
você elimina duas opções, visto que nela não pode haver mais de uma
resposta correta.

Essa prática é muito comum em questões que exijam o conhecimento
do valor semântico das conjunções subordinativas e coordenativas.

Às vezes a paráfrase serve para abrandar uma expressão. É o
famoso "eufemismo". Por exemplo, em vez de dizer que ele
mentiu, pode-se simplesmente afirmar que ele faltou com a
verdade, ou que não havia verdade nas palavras dele etc.

PROF. MAZZIOTTI 7 DICAS PARA NÃO ERRAR MAIS INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

#5 ELIMINE OPÇÕES COM AS MESMAS
IDEIAS EM FORMA DE PARÁFRASE
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DICA
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mas já é apelidado de “o Santo Graal da computação”. (2º parágrafo) 

Sem prejuízo para as relações de sentido estabelecidas no texto, uma
redação correta para o segmento acima, transformando-o em um
período independente, está em:

Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo.

        “Máquinas similares às hoje existentes serão construídas a custos
mais baixos, mas com velocidades mais rápidas de processamento.”
Assim, em um artigo de 1965, o empreendedor Gordon Moore, hoje
com 90 anos de idade, apresentou sua célebre ideia. Pela “Lei de
Moore”, a cada dois anos, em média, o desempenho dos chips de
computador dobra, sem que aumentem os custos de fabricação. A
máxima, irretocável, à exceção de pequenos detalhes, funcionou tal
qual intuíra Moore. É uma regra que pode, contudo, estar com os dias
contados. [...]
        O avanço ainda se restringe a âmbitos estritamente técnicos, sem
utilidade cotidiana, mas já é apelidado de “o Santo Graal da
computação”. Isso porque o feito, se comprovado, atingiu o que se
conhece como “supremacia quântica”. A nomenclatura indica um
momento da civilização em que os computadores talvez sejam tão (ou
mais) competentes quanto os seres humanos. 
        [...]

FCC–ASSISTENTE LEGISLATIVO–AP – 2020APLICAÇÃO

Texto V

(Adaptado de: Revista Veja, edição de 09/10/2019, p. 79) 

A) Com isso, é apelidado de “o Santo Graal da computação”.
B) No entanto, foi apelidado “o Santo Graal da computação”.
C) Assim, apelidaram-no de “o Santo Graal da computação”.
D) Conforme já se apelidou de “o Santo Graal da computação”.
E) Já é, porém, apelidado de “o Santo Graal da computação”.

Resposta: "E".  A opções "A" e "C" podem ser de cara desconsideradas, visto
possuírem conectivos com mesmo valor semântico ("com isso" e "assim" =
conclusão). A alternativa  "E" cumpre o que é pedido no enunciado, visto que traz
uma oração com verbo no presente do indicativo e conjunção de mesmo valor
(mas, porém = contraste, oposição). A opção "B" também traz valor de contraste
com a locução conjuntiva "no entanto", porém o verbo está no passado.
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O AUTOR / ESTILO

Há diferenças significativas, por exemplo, entre um texto escrito por Jô
Soares e outro escrito por Drauzio Varella. Enquanto o primeiro tende a
uma abordagem mais humorística, sarcástica e crítica, o segundo se
volta para questões de saúde em geral, num tom mais sério e sóbrio. 

Considerando isso, seu olhar sobre o texto pode mudar drasticamente
desde o início da leitura, possibilitando um entendimento mais preciso
do fenômeno textual.

#6 USE A REFERÊNCIA DO TEXTO PARA
IDENTIFICAR AUTOR E VEÍCULO DE
PUBLICAÇÃO

O VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO

Aqui são basicamente duas visões: uma voltada ao estilo literário e
outra à vertente não literária (jornais e revistas). O primeiro é mais
voltado a textos aplicados em vestibulares, o segundo, a concursos
públicos para diversos cargos.

Dessa maneira, dependendo de seu objetivo, procure o máximo de
informação sobre contexto histórico tanto de obras clássicas quanto
de autores mais frequentemente cobrados nas provas, de acordo com
o histórico de seu concurso.
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Por uma questão de bom senso e de respeito aos direitos autorais, é
comum que as bancas coloquem as referências bibliográficas ao final
dos textos utilizados como base para questões em provas.

Nesse caso, essa informação se torna uma ferramenta importante para
o entendimento mais global do texto, pois ali você encontra o nome do
autor, a obra (literária ou não) e, ainda, o local que serviu como veículo
de propagação do texto (livro, revista, blog, rede social etc). 

Tudo isso diz muita coisa sobre o texto a ser interpretado.
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Esteja atento também aos veículos mais modernos de comunicação. Uma
publicação da Revista Veja ou ISTOÉ pode se diferenciar bastante, por
exemplo, da abordagem e/ou linguagem da Revista Superinteressante,
Revista Mundo Estranho ou Valor Econômico. 
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  Idades e verdades
        O médico e jornalista Drauzio Varella escreveu outro dia no jornal uma crônica
muito instigante. Destaco este trecho:
“Nada mais ofensivo para o velho do que dizer que ele tem ‘cabeça de jovem’. É
considerá-lo mais inadequado do que o rapaz de 20 anos que se comporta como
criança de dez. Ainda que maldigamos o envelhecimento, é ele que nos traz a aceitação
das ambiguidades, das diferenças, do contraditório e abre espaço para uma
diversidade de experiências com as quais nem sonhávamos anteriormente.”
       Tomo a liberdade de adicionar meu comentário de velho: não preciso que os
jovens acreditem em mim, tampouco estou aberto para receber lições dos
mocinhos. Nossa alternativa: ao nos defrontarmos com uma questão de comum
interesse, discutirmos honestamente que sentido ela tem para nós. O que nos
unirá não serão nossas diferenças, mas o que nos desafia.

FCC–COPERGÁS-PE – 2016APLICAÇÃO

Texto VI

(LAMEIRA, Viriato, inédito)

A) verdadeira: os velhos, apesar da experiência acumulada, têm nostalgia dos
     anos dourados da juventude.
B) enganosa: a de que os velhos gostariam de ser aceitos como se
     mantivessem a pujança da juventude.
C) aceitável: há algo de pueril na velhice, mas que não obsta aos velhos
     demonstrar tudo o que aprenderam.
D) legítima: desde cedo somos obrigados a enfrentar as ambiguidades e os
     paradoxos do nosso pensamento.
E) preconceituosa: a de que os velhos tendam a amaldiçoar sua idade, quando
     o que sucede é exatamente o contrário.
Resposta: "B". 
De início, percebemos que cada alternativa tem um foco. "A": nostalgia
(saudade idealizada); 'B": saúde corporal; "C": aprendizado com a velhice; "D":
questão filosófica; "E": preconceito e aceitação. Drauzio Varella é médico, seu
tema é a saúde. Entendeu? Reconhecer a voz do texto pode definir tudo.

O texto citado de Drauzio Varella parte de uma premissa que ele considera
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A linguagem verbal é exclusiva da espécie humana. Não é nossa única
forma de linguagem, mas certamente é a mais importante.

Ela é expressa por meio de palavras escritas ou faladas, ou seja, trata-se
da  linguagem verbalizada. 

Já a linguagem não verbal, utiliza-se dos signos visuais e sonoros para
ser efetivada, por exemplo, as imagens nas placas, as cores na
sinalização de trânsito e o silvo de apito.

É possível também haver a fusão desses dois tipos de linguagem. Esse
fenômeno é conhecido como linguagem mista ou sincrética e pode
ser facilmente encontrada em tirinhas e cartazes.

PROF. MAZZIOTTI 7 DICAS PARA NÃO ERRAR MAIS INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

#7 VINCULE TEXTOS VERBAIS A TEXTOS
NÃO VERBAIS
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PROIBIDO
FUMAR 

NESTE LOCAL

Exemplo de texto com
linguagem verbal

Exemplo de texto com
linguagem não verbal

Exemplo de texto com
linguagem mista

Assim, fique atento às questões que exigem interpretação a partir dos
detalhes dos desenhos, principalmente se for uma personagem. Observe a
construção das expressões faciais e a postura corporal.

Esses detalhes não são por acaso. Tudo isso traduz a intenção comunicativa do
texto.
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A) representa uma perspectiva equivocada sobre a manutenção da reserva
     florestal no Brasil.
B)  simplifica a temática ambiental sobre a polêmica do novo código florestal.
C)  critica a atitude humana em relação à preservação florestal do território
      brasileiro.
D)  humoriza o tema do novo Código Florestal em relação à exploração da
      vegetação no mundo inteiro.
E)  defende, por meio da linguagem não verbal, as garantias do direito à
      propriedade rural.

Resposta: "C". 
A imagem de uma árvore cortada e com o machado exposto de forma
ofensiva, além do exemplar do Novo Código Florestal pendurado no cabo é
uma crítica explícita à ineficiência das leis de proteção ambiental. 

PROF. MAZZIOTTI 7 DICAS PARA NÃO ERRAR MAIS INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

UEPB - 2013APLICAÇÃO

Texto VII

A charge de Lila pode ser compreendida como um discurso dialógico que:

NOVO CÓDIGO

FLORESTAL
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Muito bom. Finalmente consegui entender uma lógica
nesse mundo da Interpretação de Textos. 
Mas... será que somente isso é suficiente para que eu
tenha total sucesso na hora de interpretar um texto?
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Talvez a pergunta certa que você deve fazer é: eu tenho pleno
conhecimento do assunto em suas vertentes de teoria e prática?

Todos nós sabemos que as provas de Português e de Redação são os
grandes diferenciais na maioria dos concursos públicos e vestibulares. 

Temos também o fato de a concorrência estar cada vez maior e as provas
cada vez mais criteriosas. Com isso, muitos acreditam que a única forma
de realmente de alcançar aprovação é pagando caro em cursinhos
durante vários meses de estudo. 

Mas não é bem assim. Usando a tática correta e alguns atalhos 
 escondidos você tem diante de si uma GRANDE oportunidade para
resolver de forma simples todas as questões e ganhar tempo para outras
matérias SEM gastar uma fortuna com isso!

Imagine se você tivesse a Habilidade de olhar uma questão de Português
e entender exatamente o que é pedido e perceber com clareza as
armadilhas de cada alternativa…

Se você está realmente comprometido a aprender a INTERPRETAR
TEXTOS VARIADOS de uma vez por todas, continue me acompanhando.

Desenvolvi um CURSO COMPLETO DE INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
em videoaulas para que você não perca mais tempo e possa de forma
simples e direta aplicar estratégias de interpretação e nunca mais errar!
Esse CURSO foi preparado por mim, pensando em você, que realmente
quer superar suas dificuldades e alcançar sucesso nas provas de
concursos e vestibulares. E mais, adquirindo esse curso, você terá
totalmente grátis 3 bônus incríveis. 
Não perca mais tempo! Acesse agora mesmo meu site clicando no link
abaixo e entenda melhor esse método inovador que vai resolver o seu
problema com intrepretação de textos de uma vez por todas.

www.prof.mazziotti.com.br
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QUER RECEBER MAIS CONTEÚDOS COMO ESSE? 
INSCREVA-SE EM MEU CANAL NO TELEGRAM

PARA SE MANTER ATUALIZADO.

Encontre o Prof. Mazziotti nas Redes Sociais:

Youtube

Instagram

Telegram
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e faça parte do

nosso grupo

Clique aqui DICAS E AULAS
GRATUITAS PARA

VOCÊ APROVEITAR
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apaixonado pelo ensino, principalmente no que se refere ao desafio de

propiciar sucesso em Concursos. Já foi aprovado em dois Concursos

Públicos Federais e atualmente   ajuda as pessoas a realizarem sonhos,

encurtando distâncias.  Natural do Rio de Janeiro, reside em Campo Grande,

MS. Atualmente é Professor e Diretor do Ágora Concurso e do Curso

Mazziotti - Português em prática. Em sua metodologia,  vem promovendo
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