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GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 

Aluno(a) ______________________________________________________________________ 
1ª Série - Ensino Médio 

MANHÃ   TURMA _________ 

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 

Prof. ROSIANE 

Questão 1) 
       Na modernidade, o corpo foi descoberto, despido e 
modelado pelos exercícios físicos da moda. Novos espaços e 
práticas esportivas e de ginástica passaram a convocar as 
pessoas a modelarem seus corpos. Multiplicaram-se as 
academias de ginástica, as salas de musculação e o número 
de pessoas correndo pelas ruas. 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Caderno do professor: educação física. São Paulo, 
2008. 

Diante do exposto, é possível perceber que houve um 
aumento da procura por 
a)  exercícios físicos aquáticos (natação/hidroginástica), que 
são exercícios de baixo impacto, evitando o atrito (não 
prejudicando as articulações), e que previnem o 
envelhecimento precoce e melhoram a qualidade de vida.  
b)  mecanismos que permitem combinar alimentação e 
exercício físico, que permitem a aquisição e manutenção de 
níveis adequados de saúde, sem a preocupação com 
padrões de beleza instituídos socialmente.     
c)  programas saudáveis de emagrecimento, que evitam os 
prejuízos causados na regulação metabólica, função 
imunológica, integridade óssea e manutenção da capacidade 
funcional ao longo do envelhecimento. 
d)  exercícios de relaxamento, reeducação postural e 
alongamentos, que permitem um melhor funcionamento do 
organismo como um todo, bem como uma dieta alimentar e 
hábitos saudáveis com base em produtos naturais.   
e)  dietas que preconizam a ingestão excessiva ou restrita de 
um ou mais macronutrientes (carboidratos, gorduras ou 
proteínas), bem como exercícios que permitem um aumento 
de massa muscular e/ou modelar o corpo.  

Questão 2) 

 
Disponível em: http://www.wordinfo.info. Acesso em: 27 abr. 2010. 

O homem evoluiu. Independentemente de teoria, essa 
evolução ocorreu de várias formas. No que concerne à 
evolução digital, o homem percorreu longo trajeto da pedra 
lascada ao mundo virtual. Tal fato culminou em um problema 
físico habitual, ilustrado na imagem, que propicia uma piora 
na qualidade de vida do usuário, uma vez que 
a)  a evolução ocorreu e com ela evoluíram as dores de 
cabeça, o estresse e a falta de atenção à família. 
b)  a vida sem o computador tornou-se quase inviável, mas 
se tem diminuído problemas de visão cansada. 

c)  a utilização demasiada do computador tem proporcionado 
o surgimento de cientistas que apresentam lesão por esforço 
repetitivo. 
d)  o homem criou o computador, que evoluiu, e hoje opera 
várias ações antes feitas pelas pessoas, tornando- as 
sedentárias ou obesas. 
e)  o uso contínuo do computador de forma inadequada tem 
ocasionado má postura corporal. 

Questão 3) 
Verbo ser 

QUE VAI SER quando crescer? Vivem perguntando em 
redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho 
os três. E sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro 
nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando 
cresce? É terrível, ser? Dói? É bom? É triste? Ser: 
pronunciado tão depressa, e cabe tantas coisas? Repito: ser, 
ser, ser. Er. R. Que vou ser quando crescer? Sou obrigado 
a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Não 
quero ser. Vou crescer assim mesmo. Sem ser. Esquecer. 

ANDRADE, C. D. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992. 
A inquietação existencial do autor com a autoimagem 
corporal e a sua corporeidade se desdobra em questões 
existenciais que têm origem 
a)  no conflito do padrão corporal imposto contra as 
convicções de ser autêntico e singular. 
b)  na aceitação das imposições da sociedade seguindo a 
influência de outros. 
c)  na confiança no futuro, ofuscada pelas tradições e 
culturas familiares. 
d)  no anseio de divulgar hábitos enraizados, negligenciados 
por seus antepassados. 
e)  na certeza da exclusão, revelada pela indiferença de seus 
pares. 

Questão 4) 
Aqui é o país do futebol 

Brasil está vazio na tarde de domingo, né? 
Olha o sambão, aqui é o país do futebol 
[...] 
No fundo desse país 
Ao longo das avenidas 
Nos campos de terra e grama 
Brasil só é futebol 
Nesses noventa minutos 
De emoção e alegria 
Esqueço a casa e o trabalho 
A vida fica lá fora 
Dinheiro fica lá fora 
A cama fica lá fora 
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A mesa fica lá fora 
Salário fica lá fora 
A fome fica lá fora 
A comida fica lá fora 
A vida fica lá fora 
E tudo fica lá fora 

SIMONAL, W. Aqui é o país do futebol. Disponível em: 
www.vagalume.com.br. Acesso em: 27 out. 2011 (fragmento). 

Na letra da canção Aqui é o país do futebol, de Wilson 
Simonal, o futebol, como elemento da cultura corporal de 
movimento e expressão da tradição nacional, é apresentado 
de forma crítica e emancipada devido a qual fato? Comente 
de forma detalhada e crítica. 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
___________________________________ 

Questão 5) 

    
 

daptado). 
A partir dos efeitos fisiológicos do exercício físico no 
organismo, apresentados na figura, quais são as adaptações 
benéficas à saúde de um indivíduo? Justifique a sua resposta 
com elementos da imagem. 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
___________________________________ 

Questão 6) 
 

 

O anúncio publicitário está intimamente ligado ao ideário de 
consumo quando sua função é vender um  produto. No texto 
apresentado, utilizam-se elementos linguísticos e 
extralinguísticos para divulgar a atração "Noites do Terror, de 
um parque de diversões. O entendimento da propaganda 
requer do leitor qual tipo de inferência textual? Justifique. 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
___________________________________ 

Questão 7) 
TEXTO I 

Seis estados zeram fila de espera 
para transplante da córnea 

   Seis estados brasileiros aproveitaram o aumento no 
número de doadores e de transplantes feitos no primeiro 
semestre de 2012 no país e entraram para uma lista 
privilegiada: a de não ter mais pacientes esperando por uma 
córnea. 
Até julho desse ano, Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, 
Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo eliminaram a lista 
de espera no transplante de córneas, de acordo com balanço 
divulgado pelo Ministério da Saúde, no Dia Nacional de 
Doação de Órgãos e Tecidos. Em 2011, só São Paulo e Rio 
Grande do Norte conseguiram zerar essa fila. 
TEXTO II 

 
Disponível em: http://noticias.uol.com.br. Acesso em: 11 ago. 2013 

(adaptado). 
A notícia e o cartaz abordam a questão da doação de órgãos, 
ou seja, são interdisciplinares  ao relacionar os dois textos, 
observa-se que o cartaz promove qual sentido? Justifique. 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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_________________________________________________
___________________________________ 

Questão 8) 
Quando a propaganda é decisiva na troca de marcas 

Todo supermercadista sabe que, quando um produto está na 
mídia, a procura pelos consumidores aumenta. Mas, em 
algumas categorias, a influência da propaganda é maior, de 
acordo com pesquisa feita com 400 pessoas pela consultoria 
YYY e com exclusividade para o supermercado XXX. 
O levantamento mostrou que, mesmo não sendo a razão o 
fator mais apontado para trocar de marca, não se pode 
ignorar a força das campanhas publicitárias. Em algumas 
categorias, um terço dos respondentes atribuem a mudança 
à publicidade. Para Nicanor Guerreiro, a propaganda 
estabelece uma relação mais \"emocional\" da marca com o 
público. \"Todos sentimos necessidade de consumir produtos 
que sejam ‘aceitos’ pelas outras pessoas. Por isso, a 
comunicação faz o papel de endosso das marcas\", afirma. O 
executivo ressalta, no entanto, que nada disso adianta se o 
produto não cumprir as promessas transmitidas nas ações de 
comunicação. Um dos objetivos da propaganda é tornar o 
produto aspiracional, despertando o desejo de experimentá-
lo. O que o consumidor deseja é o que a loja vende. E é isso 
o que o supermercadista precisa ter sempre em mente. 
Veja o gráfico: 

 
Disponível em: www.riovermelho.net. Acesso em: 3 mar. 2012 

(adaptado). 
De acordo com o texto e com as informações fornecidas pelo 
gráfico, para aumentar as vendas de produtos, o que é 
necessário fazer?Comente. 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 

Questão 9) 
Como salvar um idioma 

 
Projetos e estratégias de promoção de idiomas 
indígenas tentam conter ameaça de extinção 

 
Evandro Bonfim 

 
Tribos reivindicam estatuto dos povos indígenas em 2010: 

revitalização de idiomas virou 
esforço coletivo 

   Pode um idioma considerado extinto e pouco documentado 
ser novamente parte ativa do patrimônio linguístico? Essa é a 
aposta de grupos indígenas e pesquisadores engajados na 
retomada das identidades ameríndias e no combate ao 
silenciamento das línguas nativas do Brasil.  
     A questão tem recebido apoio internacional, como mostra 
a recente inclusão do ritual yaokwa do povo enaewene nawe 
(MT) na Lista de Patrimônio Cultural Imaterial em 
Necessidade de Salvaguarda Urgente, da Unesco. O Brasil já 
tem candidaturas engatilhadas para a relação, como o projeto 
Documentação da Língua Poruborá, iniciativa do Museu 
Emílio Goeldi, do Pará.  
       A melhor maneira de saber como ocorre 
uma revitalização linguística é examinando um marco na luta 
indígena: a recuperação da língua pataxó. Eni Orlandi, da 
Universidade Estadual de Campinas, esteve na equipe que 
coletou e analisou evidências linguísticas que ajudaram 
a reconstituir a variante do pataxó falada mais ao norte da 
região de Porto Seguro (BA), a hãhãhãe.  
    — Os pataxós viveram perseguições e movimentos de 
dispersão. A partir dos anos 1980, entretanto, conseguiram 
criar um espaço em que reivindicaram seu direito ao 
território tradicional que haviam perdido. Outras 
perdas acompanharam essa. Entre os bens perdidos, estava 
a língua. A posse da língua significa para eles o seu desejo 
de ser índio, em um momento de ameaça de extermínio — 
diz a pesquisadora.  
Evandro Bonfim é jornalista e doutor em antropologia social 
no Museu Nacional da UFRJ. 

Disponível em: <http://revistalingua.uol.com.br/textos/79/como-salvar-
umidioma- 

258559-1.asp>. 
  

O texto propõe uma reflexão acerca das línguas indígenas 
brasileiras, ressaltando para o leitor qual ideia principal? 
Justifique. 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
___________________________________ 
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Questão 10)  
 

 
(Tarsila do Amaral, Operários.) 

Desiguais na fisionomia, na cor e na raça, o que 
lhes assegura identidade peculiar, são iguais enquanto 
frente de trabalho. Num dos cantos, as chaminés das 
indústrias se alçam verticalmente. No mais, em todo o 
quadro, rostos colados, um ao lado do outro, em pirâmide 
que tende a se prolongar infinitamente, como mercadoria que 
se acumula, pelo quadro afora. 

(Nádia Gotlib, Tarsila do Amaral, a modernista.) 
O texto aponta, no quadro de Tarsila do Amaral, um 
tema que também se encontra nos versos transcritos em: 
a) 
“Pensem nas meninas 
Cegas inexatas 
Pensem nas mulheres 
Rotas alteradas.” 

(Vinícius de Moraes)                   
    

b) 
“Somos muitos severinos 
iguais em tudo e na sina: 
a de abrandar estas pedras 
suando-se muito em cima.” 

(João Cabral de Melo Neto)         
  

c) 
“O funcionário público 
não cabe no poema 
com seu salário de fome 
sua vida fechada em arquivos.” 

(Ferreira Gullar)                   
d) 
“Não sou nada. 
Nunca serei nada. 
Não posso querer ser nada. 
À parte isso, tenho em mim todos os 
sonhos do mundo.” 

(Fernando Pessoa)      
e) 
“Os inocentes do Leblon 
Não viram o navio entrar (...) 
Os inocentes, definitivamente inocentes tudo ignoravam, 
mas a areia é quente, e há um óleo suave 
que eles passam pelas costas, e aquecem.” 

(Carlos Drummond de Andrade)       

 
 


