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INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS EM EXERCÍCIOS

Relembrando!
Como é o texto? Como a banca pode cobrar isso?
O texto é uma unidade de sentido que apresenta a seguinte estrutura:
• Plano do Conteúdo;
• Plano da Expressão.
CONTEÚDO (o quê)

EXPRESSÃO (como)

Semântica

Estilística

Significação vocabular

Denotação e conotação

Significação textual (Expl. + Impl.)

Tipos de texto – Tipologias e gêneros

Reescritura

Recursos de estilo

Coerência

Coesão

CARACTERÍSTICAS DAS PROVAS DE INTERPRETAÇÃO DE TEXTO (IADES)
1. Um texto para quatro questões;
2. Textos curtos;
3. Textos diversos:
• Prosa:
–– Informativo;
–– Argumentativo.
• Poema:
–– Poesia;
–– Letra de música.
• Verbo-visual:
–– Charge;
–– Cartaz;
–– Tirinha.
ANOTAÇÕES
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4. Equilíbrio entre texto/gramática: conteúdo + expressão.
Texto 1 para responder as questões de 1 a 4.



Cura espontânea
1


5


10

A medicina já relatou vários casos inacreditáveis de curas espontâneas de
doenças em pacientes considerados terminais. São curas de câncer, de Aids
e de vários outros problemas graves de saúde.
Já foram relatadas histórias de desaparecimentos de câncer de pele,
câncer de rim e até de leucemia sem que os médicos conseguissem explicar
as ocorrências. A maioria das doenças é curada completamente sem que os
pacientes tenham passado por tratamentos.
Segundo os médicos, a cura espontânea é considerada “uma raridade clínica”. Um estudo realizado na Noruega e publicado na revista “The Archives
of Internal Medicine” mostrou que até os tipos de câncer de mama invasivos
podem desaparecer sem tratamento em muitas pacientes.
Disponível em: <http://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/casosfamosos-de-cura-espontanea.html>

O pulo do gato
Procure fazer primeiro as questões que não demandem a leitura do texto por
completo, de preferência aquelas que já trazem o trecho de interesse reproduzido
no enunciado. Assim, você poupará tempo e fará com que a resolução de itens
seja menos exaustiva.

ANOTAÇÕES

1. A respeito das informações veiculadas pelo texto, assinale a alternativa correta.
a. Os casos de curas espontâneas de doenças são considerados pela medicina inacreditáveis e inéditos.
b. O autor não considera o câncer e a Aids problemas graves de saúde.
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c. As doenças relatadas pela medicina foram curadas totalmente sem que os
pacientes tivessem se submetido a tratamento médico.
d. Para os médicos da revista “The Archives of Internal Medicine”, a cura espontânea é uma raridade clínica.
e. Os tipos de câncer de mama invasivos, segundo estudo realizado na Noruega, podem desaparecer sem tratamento em muitas mulheres.

Comentário
Analisando item a item:
a) De acordo com o texto, os casos têm a qualidade de serem “inacreditáveis”;
isso não se trata de um juízo de valor da medicina.
b) O autor elenca o câncer e a Aids juntamente com “outros problemas graves
de saúde”.
c) O item afirma que “as doenças relatadas (...) foram curadas”, depreendendo
a sua totalidade. Na realidade, o texto menciona “a maioria” dessas doenças,
não “todas”.
d) O autor do texto atribui o fato de “a cura espontânea” ser uma raridade
clínica aos médicos em geral, não a um grupo específico ligado à revista, que
só é citada posteriormente.
e) Segundo o texto, o estudo publicado na revista norueguesa mostra que até os
tipos de câncer de mama invasivos podem desaparecer em muitas pacientes.
2. Com base nas regras prescritas pela norma-padrão quanto à concordância
dos verbos e nomes, assinale a alternativa que apresenta outra redação possível para o período “A maioria das doenças é curada completamente sem
que os pacientes tenham passado por tratamentos.” (linhas 6 e 7).
a. A maioria das doenças são curadas completamente sem que os pacientes
tenham passado por tratamentos.
b. A maioria das doenças é curada completamente sem que tenha sido oferecido aos pacientes tratamentos.
c. A maioria das doenças são curadas completamente sem que tenham sido
oferecido aos pacientes tratamentos.
ANOTAÇÕES
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d. A maioria das doenças é curada completamente sem que tenha sido ofertado aos pacientes oportunidade de tratamentos.
e. A maioria das doenças é curada completamente sem que se ofereça aos
pacientes tratamentos.

Comentário
A questão requer a análise da concordância no caso de sujeito partitivo. O
sujeito partitivo é composto da expressão partitiva (a maioria de, a maior parte
de, a minoria de) e de um termo determinante. Segundo a gramática normativa,
o verbo pode concordar com o termo que é núcleo da expressão partitiva ou
com o termo determinante. No caso acima, o verbo pode concordar tanto com
“maioria” quanto com “doenças”.
3. Com base na norma-padrão e nas questões gramaticais que envolvem o texto, assinale a alternativa correta.
a. Os vocábulos “câncer” (linha 2) e “saúde” (linha 3) são acentuados graficamente por serem paroxítonos.
b. Em “São curas de câncer, de Aids e de vários outros problemas graves de
saúde.” (linhas 2 e 3), a vírgula foi utilizada para separar termos coordenados entre si.
c. O emprego das aspas, em suas duas ocorrências, justifica-se pelo mesmo
motivo.
d. Na linha 9, o vocábulo “revista” poderia ter sido grafado com inicial maiúscula, pois faz parte da expressão que dá nome a um veículo de comunicação.
e. Ao contrário de hímens e hífens, a forma plural de “rim” (l. 5) não deve ser

ANOTAÇÕES

acentuada.
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Comentário
Analisando item a item:
a) “câncer” é acentuado por ser uma paroxítona terminada em R; “saúde”, por
sua vez, obedece à regra do hiato.
b) Os três termos entre vírgulas estão subordinados a “cura” e exercem a
mesma função. A vírgula foi empregada para fins de enumeração.
c) A primeira ocorrência de aspas se deve à expressão de uma opinião; a
segunda, é para delimitar um termo estrangeiro.
d) O substantivo “revista” é um substantivo comum, e não próprio.
e) A forma plural de “rim”, “rins”, não é acentuada; as palavras “himens” e
“hifens” também não recebem acento.
4. No último período do texto, a oração “que até os tipos de câncer de mama
invasivos podem desaparecer sem tratamento em muitas pacientes.” (linhas
10 e 11), do ponto de vista sintático, foi utilizada para
a. explicar a causa do que foi declarado na oração anterior.
b. restringir o sentido de um substantivo que aparece na oração anterior.
c. exemplificar uma ideia sugerida pela oração anterior.
d. completar o sentido do verbo da oração anterior.
e. esclarecer a consequência da ação descrita na oração anterior.

Comentário
Da leitura do trecho, destacamos a seguinte oração: “Um estudo realizado na
Noruega e publicado na revista “The Archives of Internal Medicine” mostrou
que até os tipos de câncer de mama invasivos podem desaparecer sem
tratamento em muitas pacientes”. Nota-se que o termo destacado no enunciado
da questão está subordinado ao verbo “mostrou”, na função de objeto direto,
sendo, portanto, um complemento do verbo.
ANOTAÇÕES
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GABARITO
1.
2.
3.
4.
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ANOTAÇÕES

�Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a
aula preparada e ministrada pela professora Tereza Cavalcanti.
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