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No Brasil, a condição cidadã, embora dependa da leitura e da
escrita, não se basta pela enunciação do direito, nem pelo domínio
desses instrumentos, o que, sem dúvida, viabiliza melhor
participação social. A condição cidadã depende, seguramente, da
ruptura com o ciclo da pobreza, que penaliza um largo contingente
populacional.
Formação de leitores e construção da cidadania, memória e
presença do PROLER. Rio de Janeiro: FBN, 2008
1ª) Ao argumentar que a aquisição das habilidades de leitura e
escrita não são suficientes para garantir o exercício da cidadania, o
autor:
A) critica os processos de aquisição da leitura e da escrita.
B) fala sobre o domínio da leitura e da escrita no Brasil.
C) incentiva a participação efetiva na vida da comunidade.
D) faz uma avaliação crítica a respeito da condição cidadã do brasileiro.
E) define instrumentos eficazes para elevar a condição social da população do Brasil.
"As grandes mudanças que se verificam na arte náutica durante a segunda metade do século
XV levam a crer na possibilidade de chegar-se, contornando o continente africano, às terras
do Oriente. Não se pode afirmar, contudo, que a ambição de atingir por via marítima esses
países de fábula presidissem as navegações do período henriquino, animada por objetivos
estritamente mercantis. (...) Com a expedição de Antão Gonçalves, inicia-se em 1441 o
tráfico negreiro para o Reino (...) Da mesma viagem procede o primeiro ouro em pó, ainda
que escasso, resgatado naquelas partes. O marfim, cujo comércio se achava até então em
mãos de mercadores árabes, começam a transportá-lo os barcos lusitanos, por volta de
1447." (Sérgio Buarque de Holanda, Etapas dos descobrimentos portugueses.)
Assinale a alternativa que melhor resume o conteúdo do trecho acima:
a) A descoberta do continente americano por espanhóis, e depois, por portugueses, revela o
grande anseio dos navegadores ibéricos por chegar às riquezas do Oriente através de uma
rota pelo Ocidente.

b) Os portugueses logo abandonaram as viagens de descoberta para o Oriente através do
Atlântico, visto que lhes bastavam as riquezas alcançadas na África, ou seja, ouro, marfim e
escravos.
c) Embora a descoberta de uma rota africana para o Oriente fosse para os portugueses, algo
cada vez mais realizável em razão dos avanços técnicos, foi a exploração comercial da costa
africana o que, de fato, impulsionou as viagens do período.
d) As navegações portuguesas, à época de D. Henrique, eram motivadas, acima de tudo,
pelo exotismo fabuloso do Oriente; secundariamente, contudo, dedicavam-se os portugueses
ao comércio de escravos, ouro e marfim, sobretudo na costa africana.
e) Durante o período henriquino, os grandes aperfeiçoamentos técnicos na arte náutica
permitiram aos portugueses chegar ao Oriente contornando o continente africano.
Analise a imagem, leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 2.
O gordo é o novo fumante
Nunca houve tanta gente acima do peso – nem tanto preconceito
contra gordos.
De um lado, o que há por trás é uma positiva discussão sobre saúde.
Por outro,
algo de podre: o nascimento de uma nova eugenia.
(Adaptado de: Super Interessante. Editora Abril. 306.ed. jul.
2012. p.21.)
1. Com base no texto, assinale a alternativa correta.
a) Ao relacionar o termo “podre” ao termo “eugenia”, o enunciador
revela um argumento e, consequentemente, uma opinião em relação
ao assunto.
b) A palavra “podre” foi empregada inadequadamente, uma vez que
o conteúdo verbal, aliado à imagem, revela aspecto científico.
c) O termo “eugenia” refere-se a “podre” devido à carga negativa expressa na base de
ambos os vocábulos, independentemente do contexto.
d) O vocábulo “eugenia” refere-se aos dois lados, positivo e negativo, da discussão, muito
presente na atualidade, em torno da saúde.
e) Tanto o termo “podre” como o termo “eugenia” produzem efeito de sentido positivo, pois
revelam um novo tipo de preconceito.
2. Em relação ao texto, considere as afirmativas a seguir.
I. O código não verbal, principalmente no que se refere ao segundo desenho, revela o
discurso preconceituoso e, consequentemente, um aspecto ideológico.
II. O sentido de proibição é captado por meio da intertextualidade estabelecida entre os
códigos não verbais a qual, por sua vez, revela aspectos ligados ao gênero do humor.
III. O conteúdo expresso na placa revela que, futuramente, indivíduos obesos sofrerão ainda
mais discriminação social.
IV. O efeito de sentido expresso pelo conteúdo não verbal serve para reforçar o caráter
polissêmico da placa.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
Sucesso!!!

