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Olá amigos, 

 

Bem vindos a esta pequena apostilinha de dicas fáceis para você conseguir alcançar o seu 

objetivo, que é passar em um concurso público. 

Muitos alunos pediram para eu disponibilizar algumas dicas para mandar bem. E aqui estou. 

Vamos falar de INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, segue algumas dicas: 

Em primeiro lugar a INTERPRETAÇÃO DE TEXTO exige espírito crítico afiado. É aí que mora a 

fragilidade de vocês, dos candidatos. E acreditem, não há nada melhor do que a leitura 

cotidiana. 

Em segundo lugar, que é na hora da prova, os candidatos têm dificuldades em separar o que 

está na cabeça do que está no texto. É muito comum enxergarmos no texto o que não está ali, 

para evitar isto é necessário exercitar-se na diferenciação de três tipos de conteúdo: o 

explícito, o implícito e o possível.  

Explícito: é o que está expresso no texto. 

Implícito: O que o texto sugere. 

Possível: O que é decorrente do texto. 

Isto é, precisamos primeiro identificar o que a questão quer da gente, de vocês, dos 

candidatos. Para isto é preciso muita atenção. 

Em questões que o enunciado começa “segundo o texto” não tem a mesma resposta da que 

começa como “infere-se no texto”, isto é, o primeiro é exemplo de compreensão, trata daquilo 

que o texto diz. O segundo é um exemplo de questão de interpretação, que trata do que é 

possível afirmar do que o texto diz.  

Para ficar mais claro: O que está explícito no texto não é uma inferência, pois esta não está no 

conteúdo do texto. 

Agora vamos a algumas perguntinhas que farão se a questão for de compreensão ou 

interpretação: 

Compreensão: O conteúdo do item está no texto? Se estiver o item está correto. 

Interpretação: O conteúdo do item é possivelmente verdadeiro a partir do que está no texto? 

Se a resposta for sim, está correto. 

Outro fator importante é conhecer a tipologia textual, paráfrase e recursos de coesão, figuras 

e níveis e funções da linguagem e ainda saber da Gramática. 

Então amigos, saibam a diferença entre inferência e referência textual.  

Gostaram? Então aprenda mais. 
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Faça o curso prático de INTERPRETAÇÃO DE TEXTO com o professor e escritor ALEX DE FRANÇA 

ALELUIA que acontecerá no dia 31 de julho. 

Mais informações pelo site www.professoralexdefranca.wordpress.com ou ligue 17 8205-

4251. 

 

COMPRE O NOVO LIVRO DO ESCRITOR E SAIBA MAIS SOBRE GRAMÁTICA 

 

 

 

Obrigado amigos, 

 

Até a próxima. 
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