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GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 

Aluno(a) ______________________________________________________________________ 

2ª Série - Ensino Médio 

MANHÃ   TURMA _________ 

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 

Prof. Rosiane 

Questão 1) 
TEXTO I 

 

Disponível em: <http://www.cefivasf.univasf.edu.br>. Em: 6 jun. 2013. 

TEXTO II 
Partindo do chão coletivo da comunidade rural ou das 
cidades, à medida que se impregna de um ethos urbano — 
seja por migração, seja pela difusão de novos conteúdos 
midiáticos —, irão surgindo indivíduos que, na área da 
visualidade, gerarão uma obra de feição original, autoral, 
única. O indivíduo-sujeito recorre à memória para a 
construção de uma biografia, a fim de criar seu projeto 
artístico, a sua identidade social. 

FROTA, L. C. Pequeno dicionário da arte do povo 
brasileiro (século XX). Rio de Janeiro: Aeroplano, 2005. 

A partir dos textos apresentados, os trabalhos que são 
pertinentes à criação popular caracterizam-se por 
a)  temática nacionalista que abrange áreas regionais 
amplas. 
b)  produção de obras utilizando materiais e técnicas 
tradicionais da arte acadêmica. 
c)  ligação estrutural com a arte canônica pela exposição e 
recepção em museus e galerias. 
d)  abordagem peculiar da realidade e do contexto, 
seguindo criação pessoal particular. 
e)  criação de técnicas e temas comuns a determinado 
grupo ou região, gerando movimentos artísticos. 

Questão 2) 
Quando eu falo com vocês, procuro usar o código de 
vocês. A figura do índio no Brasil de hoje não pode ser 
aquela de 500 anos atrás, do passado, que representa 
aquele primeiro contato. Da mesma forma que o Brasil de 
hoje não é o Brasil de ontem, tem 160 milhões de pessoas 
com diferentes sobrenomes. Vieram para cá asiáticos, 
europeus, africanos, e todo mundo quer ser brasileiro. A 
importante pergunta que nós fazemos é: qual é o pedaço 
de índio que vocês têm? O seu cabelo? São seus olhos? 
Ou é o nome da sua rua? O nome da sua praça? Enfim, 
vocês devem ter um pedaço de índio dentro de vocês. 
Para nós, o importante é que vocês olhem para a gente 
como seres humanos, como pessoas que nem precisam 
de paternalismos, nem precisam ser tratadas com 
privilégios. Nós não queremos tomar o Brasil de vocês, 
nós queremos compartilhar esse Brasil com vocês. 

TERENA, M. Debate. MORIN, E. Saberes globais e saberes 
locais. Rio de Janeiro: Garamond, 2000 (adaptado). 

Os procedimentos argumentativos utilizados no texto 
permitem inferir que o ouvinte/leitor, no qual o emissor foca 
o seu discurso, pertence 
a)  ao mesmo grupo social do falante/autor. 
b)  a um grupo de brasileiros considerados como não 
índios. 
c)  a um grupo étnico que representa a maioria europeia 
que vive no país. 
d)  a um grupo formado por estrangeiros que falam 
português. 
e)  a um grupo sociocultural formado por brasileiros 
naturalizados e imigrantes. 

Questão 3) 
\"Eu quero ter um milhão de amigos\" é o famoso verso da 
linda canção Eu quero apenas, de Roberto Carlos. 
Adaptado aos nossos tempos, o verso representa o anseio 
que está na base do atual sucesso das redes sociais. 
Desde que Orkut, Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn e 
outros estão entre nós, precisamos mais do que nunca 
ficar atentos ao sentido das nossas relações. Sentido que 
é alterado pelos meios a partir dos quais são promovidas 
essas mesmas relações. 
O fato é que as redes brincam com a promessa que estava 
contida na música do Rei apenas como metáfora. O que a 
canção põe em cena é da ordem do desejo cuja 
característica é ser oceânico e inespecífico. Desejar é 
desejar tudo, é mais que querer. Mas quem participa de 
uma rede social ultrapassa o limite do desejo e entra na 
esfera da potencialidade de uma realização que vem 
tornar problemática a relação entre o real e o imaginário. 
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TIBURI, M. Complexo de Roberto Carlos. In: Revista Cult, São 
Paulo: Bregantini, n. 154, fev. 2011(fragmento). 

O verso da canção de Roberto Carlos é usado no artigo 
para explicar o sucesso mundial das redes sociais. Para a 
autora, essas redes são eficazes, pois 
a)  resolvem os problemas de solidão vivida pelos 
internautas. 
b)  promovem a idealização exacerbada de vontades 
individuais. 
c)  ajudam na preservação de sentimentos básicos da 
pessoa humana. 
d)  favorecem as relações interpessoais baseadas em 
vínculos afetivos fortes. 
e)  confirmam os significados atribuídos a relacionamentos 
iniciados no mundo real. 

Questão 4) 
Lugar de mulher também é na oficina. Pelo menos nas 
oficinas dos cursos da área automotiva fornecidos pela 
Prefeitura, a presença feminina tem aumentado ano a ano. 
De cinco mulheres matriculadas em 2005, a quantidade 
saltou para 79 alunas inscritas neste ano nos cursos de 
mecânica automotiva, eletricidade veicular, injeção 
eletrônica, repintura e funilaria. A presença feminina nos 
cursos automotivos da Prefeitura — que são gratuitos — 
cresceu 1 480% nos últimos sete anos e tem aumentado 
ano a ano. 

Disponível em: www.correiodeuberlandia.com.br. Acesso 
em: 27 fev. 2012 (adaptado). 

Na produção de um texto, são feitas escolhas referentes a 
sua estrutura, que possibilitam inferir o objetivo do autor. 
Nesse sentido, no trecho apresentado, o enunciado 
\"Lugar de mulher também é na oficina\" corrobora com 
qual objetivo textual? Justifique. 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

Questão 5) 

 
Disponível em: www.portaldapropaganda.com.br. 

Acesso em: 29 out. 2013 (adaptado). 

Os meios de comunicação podem contribuir para a 
resolução de problemas sociais, entre os quais o da 

violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa 
a metáfora do pesadelo com qual finalidade? Justifique. 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

Questão 6) 

 

Essa propaganda defende a transformação social e a 
diminuição da violência por meio da palavra. Isso se 
evidencia por meio de quais elementos? Justifique sua 
resposta. 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

Questão 7) 
Texto I 

 
Época. 12 out. 2009 (adaptado). 

Texto II 
CONEXÃO SEM FIO NO BRASIL 

Onde haverá cobertura de telefonia celular para baixar 
publicações para o Kindle 
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Época. 12 out. 2009. 

A capa da revista Época de 12 de outubro de 2009 traz um 
anúncio sobre o lançamento do livro digital no Brasil. Já o 
texto II traz informações referentes à abrangência de 
acessibilidade das tecnologias de comunicação e 
informação nas diferentes regiões do país. A partir da 
leitura dos dois textos, infere-se juízos de valor sobre o  
advento do livro digital no Brasil. Explicite-os, conforme os 
textos em análise. 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

Questão 8) 

 
CURY, C. Disponível em: http://tirasnacionais.blogspot.com. 

Acesso em: 13 nov. 2011. 

A tirinha denota a postura assumida por seu produtor 
frente ao uso social da tecnologia para fins de interação e 

de informação. Tal posicionamento é expresso, de forma 
argumentativa, por meio de qual atitude? Justifique. 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
Questão 9) 

 
LAERTE. Piratas do Tietê. Folha de S.Paulo, São Paulo, 22 mar. 2017. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/>. 
Acesso em: 22 mar. 2017. 

No último quadrinho, a pergunta da personagem diante da 
exclamação provoca qual efeito? 

  
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
Questão 10) 

 
GONSALES, Fernando. Níquel náusea. Folha de S.Paulo, São Paulo, 19 mar. 
2017. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/>. Acesso 

em: 21 mar. 2017. 

A tirinha utiliza qual recurso de intertextualidade 
discursiva? Justifique. 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

 
 


