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Exercícios de Interpretação de Textos Verbais e Não Verbais 
 

1.  

 
Zero Hora, jun. 2008 (adaptado).  

 

Dia do Músico, do Professor, da Secretária, do Veterinário... Muitas são as datas comemoradas 

ao longo do ano e elas, ao darem visibilidade a segmentos específicos da sociedade, 

oportunizam uma reflexão sobre a responsabilidade social desses segmentos. Nesse contexto, 

está inserida a propaganda da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), em que se combinam 

elementos verbais e não verbais para se abordar a estreita relação entre imprensa, cidadania, 

informação e opinião.  

 

Sobre essa relação, depreende-se do texto da ABI que, 

a) para a imprensa exercer seu papel social, ela deve transformar opinião em informação.  

b) para a imprensa democratizar a opinião, ela deve selecionar a informação. 

c) para o cidadão expressar sua opinião, ele deve democratizar a informação. 

d) para a imprensa gerar informação, ela deve fundamentar-se em opinião. 

e) para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter acesso à informação. 

 

 

2.  
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Máscara senufo, Mali. Madeira e fibra vegetal. Acervo da MAE-USP. 
 

As formas plásticas nas produções africanas conduziram artistas modernos do início do século 

XX, como Pablo Picasso, a algumas proposições artísticas denominadas vanguardas. A máscara 

remete à  

a) preservação da proporção.  

b) idealização do movimento. 

c) estruturação assimétrica. 

d) sintetização das formas. 

e) valorização estética. 

 

  
3. Pote Cru é meu pastor.  

 

Ele me guiará.  Ele está comprometido de monge.   

De tarde deambula no azedal entre torsos de   

cachorro, trampas, trapos, panos de regra, couros,   

de rato ao podre, vísceras de piranhas, baratas   

albinas, dálias secas, vergalhos de lagartos,   

linguetas de sapatos, aranhas dependuradas em   

gotas de orvalho etc. etc.   

Pote Cru, ele dormia nas ruínas de um convento   

Foi encontrado em osso.   

Ele tinha uma voz de oratórios perdidos.  

BARROS, M. Retrato do artista quando coisa. Rio de Janeiro: Record, 2002. 
 

Ao estabelecer uma relação com o texto bíblico nesse poema, o eu lírico identifica-se com 

Pote Cru porque   

a) entende a necessidade de todo poeta ter voz de oratórios perdidos.  

b) elege-o como pastor a fim de ser guiado para a salvação divina.  

c) valoriza nos percursos do pastor a conexão entre as ruínas e a tradição.  

d) necessita de um guia para a descoberta das coisas da natureza.  

e) acompanha-o na opção pela insignificância das coisas.     
 

 

4. LXXVIII (Camões, 1525?-1580)  

 

Leda serenidade deleitosa,  

Que representa em terra um paraíso;  
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Entre rubis e perlas doce riso;  

Debaixo de ouro e neve cor-de-rosa;  

 

Presença moderada e graciosa,  

Onde ensinando estão despejo e siso  

Que se pode por arte e por aviso,  

Como por natureza, ser fermosa;  

 

Fala de quem a morte e a vida pende,  

Rara, suave; enfim, Senhora, vossa;  

Repouso nela alegre e comedido:  

 

Estas as armas são com que me rende  

E me cativa Amor; mas não que possa  

Despojar-me da glória de rendido.  

CAMÕES, L. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008. 
 

 
 

A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, 

participaram do mesmo contexto social e cultural de produção pelo fato de ambos  

a) apresentarem um retrato realista, evidenciado pelo unicórnio presente na pintura e pelos 

adjetivos usados no poema. 

b) valorizarem o excesso de enfeites na apresentação pessoal e na variação de atitudes da 

mulher, evidenciadas pelos adjetivos do poema. 
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c) apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade e o equilíbrio, 

evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no 

poema. 

d) desprezarem o conceito medieval da idealização da mulher como base da produção 

artística, evidenciado pelos adjetivos usados no poema. 

e) apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela emotividade e o conflito interior, 

evidenciados pela expressão da moça e pelos adjetivos do poema. 

 

 

5.  

 
Cartaz afixado nas bibliotecas centrais e setoriais da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

2011 
 

Considerando-se a finalidade comunicativa comum do gênero e o contexto específico do 

Sistema de Biblioteca da UFG, esse cartaz tem função predominantemente: 

a) socializadora, contribuindo para a popularização da arte. 

b) sedutora, considerando a leitura como uma obra de arte. 

c) estética, propiciando uma apreciação despretensiosa da obra.  

d) educativa, orientando o comportamento de usuários de um serviço. 
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e) contemplativa, evidenciando a importância de artistas internacionais. 

 

 

6. Reclame  

 

Se o mundo não vai bem  

a seus olhos, use lentes  

... ou transforme o mundo  

 

ótica olho vivo  

agradece a preferência  

CHACAL et al. Poesia marginal. São Paulo: Ática, 2006.  
 

Chacal é um dos representantes da geração poética de 1970. A produção literária dessa 

geração, considerada marginal e engajada, de que é representativo o poema apresentado, 

valoriza  

a) o experimentalismo em versos curtos e tom jocoso.  

b) a sociedade de consumo, com o uso da linguagem publicitária.  

c) a construção do poema, em detrimento do conteúdo.  

d) a experimentação formal dos neossimbolistas.  

e) o uso de versos curtos e uniformes quanto à métrica.    

 

 

7. Aquarela  

 

O corpo no cavalete  

é um pássaro que agoniza  

exausto do próprio grito.  

As vísceras vasculhadas  

principiam a contagem  

regressiva.  

No assoalho o sangue  

se decompõe em matizes  

que a brisa beija e balança:  

o verde  de nossas matas  

o amarelo  de nosso ouro 

 o azul  de nosso céu  

o branco o negro o negro 

CACASO. In: HOLLANDA, H. B (Org.). 26 poetas hoje. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2007. 
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Situado na vigência do Regime Militar que governou o Brasil, na década de 70, o poema de 

Cacaso edifica uma forma de resistência e protesto a esse período, metaforizando  

a) as artes plásticas, deturpadas pela repressão e censura  

b) a natureza brasileira, agonizante como um pássaro enjaulado. 

c)  o nacionalismo romântico, silenciado pela perplexidade com a Ditadura. 

d)  o emblema nacional, transfigurado pelas marcas do medo e da violência. 

e) as riquezas da terra, espoliadas durante o aparelhamento do poder armado. 

 

 

8. 

 
Disponível em: www.ivancabral.com. Acesso em: 27 fev. 2012. 

 

O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos 

linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre à 

a) 

ideia que pretende veicular. 

b)  

c) homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o 

espaço da população rica. 

d) personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. 

e) antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de 

descanso da família. 
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9.  

 
Disponível em: http://fsindical-rs.org.br. Acesso em: 16 ago. 2012 (adaptado). 

 

Nesse texto, associam-se recursos verbais e não verbais na busca de mudar o comportamento 

das pessoas quanto a uma questão de saúde pública. No cartaz, essa associação é ressaltada 

no(a)  

a)   

b) -  

c) foco dado ao objeto camisinha em imagem e em palavra. 

d) laço como elemento de ligação entre duas recomendações. 

e)  

 

 

10.  

 
Disponível em: www.casualciclo.com. Acesso: 2 ago. 2012. 
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A charge retrata um comportamento recorrente nos dias atuais: a insatisfação das pessoas 

com o peso. No entanto, do ponto de vista orgânico, o peso corporal se torna um problema à 

saúde quando  

a) estimula a adesão à dieta. 

b) aumenta conforme a idade. 

c) expressa a inatividade da pessoa. 

d) provoca modificações na aparência. 

e) acomete o funcionamento metabólico. 
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Gabarito  
 

1. E 

2. D 

3. E 

4. C 

5. D 

6. A 

7. D 

8. A 

9. E 

10. E 

 

 

 


