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Área de Linguagens

Resolução comentada – Língua Portuguesa
Desafios - Língua Portuguesa
1. Observe o poema “Aula de Português”, de Carlos Drummond de Andrade, trabalhado no
caderno da semana passada, e responda as questões:

a) O poema faz alusão a dois tipos de “português”. Quais são?
R: O português da chamada norma culta e o português falado no dia a dia (norma
coloquial, popular), sem preocupação com as regras da gramática normativa.
b) Qual é a conexão entre os versos “A linguagem / na superfície estrelada das letras” e
“Professor Carlos Góis, ele quem sabe?”
R: Os versos fazem referência ao conhecimento da norma padrão. Quem sabe
compreender e analisar “a linguagem na superfície estrelada das letras” é o professor
Carlos Góis, ou seja, aquele que domina as regras normativas é o professor.
c) A qual mistério se refere o último verso do poema?
R: Ao universo das regras gramaticais, previstas nos manuais da gramática normativa.
d) Ampliando ao poema os conceitos estudados podemos dizer que: Assinale a opção correta.
I. a primeira e a segunda estrofes apresentam, em oposição, as duas formas da língua: coloquial e
formal. (Opção correta)
II. a comparação entre a gramática e a superfície estrelada das letras é incompatível.
III. a língua esquecida pelo poeta é conhecida por servir aos propósitos conservadores e formais
de toda língua.
IV. a importância da gramática escolar reside no fato de ela nos permitir exprimir nossos
sentimentos mais íntimos e a simplicidade de nossa visão de mundo.
V. a língua do dicionário, utilizada pelo professor Carlos Góis, não pode jamais ser usava para
exprimir questões cotidianas e informais.
2. (Enem/MEC)
S.O.S. Português
Por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente da escrita? Pode-se refletir
sobre esse aspecto da língua com base em duas perspectivas. Na primeira delas, fala e escrita são
dicotômicas, o que restringe o ensino da língua ao código. Daí vem o entendimento de que a
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escrita é mais complexa que a fala, e seu ensino restringe-se ao conhecimento das regras de
gramaticais, sem a preocupação com situações de uso. Outra abordagem permite encarar as
diferenças como um produto distinto de duas modalidades da língua: a oral e a escrita. A questão
é que nem sempre nos damos conta disso.
(S.O.S. Português. Nova Escola. São Paulo: Abril, Ano XXV, nº 231, abr. 2010 (fragmento
adaptado).

a) O assunto tratado no fragmento é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista
destinada a professores. Entre as características próprias desse tipo de texto, identificam-se as
marcas linguísticas próprias de uso. Assinale a opção correta.
I. regional, pela presença do léxico de determinada região do Brasil.
II. literário, pela conformidade com as normas da gramática.
III. técnico, por meio de expressões próprias de textos científicos. (Opção correta)
IV. coloquial, por meio do registro de informalidade.
V. oral, por meio do uso de expressões típicas da oralidade.

3. Com base no material da semana passada, nos tópicos variação geográfica e sociocultural,
analise a tirinha e responda as questões 4 e 5 abaixo:
4. Tendo como foco as produções linguísticas dos dois personagens, responda:
a) Quais são as marcas linguísticas que, se comparadas à norma padrão, representam uma
variação?
R: As principais marcas que formam a variação linguística dos personagens são: “pr’eu”
(para + eu), “dormir” transformado em “drumi”, “filho” para “fio” e não uso do plural,
como em “mais história” e “fico sem sabe dos fim”.
b) Os dois personagens compartilham a mesma variação?
R: Sim, pois o pai usa de procedimentos presentes na fala de Chico Bento, como “pru” e
“fio”.
c) Que tipo de variação linguística seria essa? Justifique.
R: Variação geográfica. É possível chegar a essa conclusão se levarmos em consideração o
fato de os dois personagens partilharem a mesma variante, mesmo sendo de faixas etárias
distintas, o que elimina a possibilidade de ser uma variante geracional. O fato de o
vocabulário não apresentar palavras distintas (das utilizadas nos dias de hoje) vai contra a
hipótese de variação histórica. Portanto, o fato de os falantes compartilharem a mesma
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variante, num mesmo espaço, sendo de faixas etárias distintas nos leva a conclusão de que
a variante é geográfica.
5. Tendo como ponto de referência a norma padrão:
a) Reescreva as falas da tirinha para se adequar à norma.
R: “Ô, pai! Não conte mais histórias para eu dormir”; “Por quê, filho?, “Eu sempre acabo
dormindo na metade! Fico sem saber os finais.”
b) Analisando a tirinha reescrita na norma padrão, ela está adequada ao contexto?
R: Não. O contexto da charge indica uma relação afetiva entre dois personagens advindos
de um contexto rural. Tal relação de cunho privado entre pai e filho supõe certa
intimidade. A frase modificada é muito formal para o contexto e até mesmo para o seu
sentido, pois contar histórias para dormir pressupõe uma interação personalizada entre os
personagens.

Resolução comentada – Língua Inglesa

UNIT: IDENTITY – WHO AM I?
APRESENTAÇÃO
Hello Dear, Students!
Preparados para mais uma semana de estudos?
Nesta semana, abordaremos o tema “Quem é você?” Você já fez essa pergunta para você
mesmo?
A adolescência é um período de transição marcado por várias mudanças significativas e uma
delas são as mudanças corporal e emocional. No campo emocional, os jovens ficam mais
questionadores e anseiam por respostas. E você, como está lidando com essa transição? Você
tem se questionado muito? Nesta unidade, convido a explorar um pouquinho sobre você, onde
nasceu, onde mora e quais são seu objetivos e metas durante o Ensino Médio escrevendo uma
curta autobiografia em inglês sobre você.
ACTIVITY 1- Take a look at these pictures and discuss.
1)
Como
tem
adolescência para você?

sido

a

2)
As imagens ao lado são de
adolescente de várias partes do
mundo, o que as imagens representam
para você?
3)
Esses adolescentes possuem
as mesmas oportunidades?
4)
Você se autoconhece? Quem
Fonte: http://amy-kuhl.blogspot.com/2011/01/afternoonhttp://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
é você? Já se fez essa pergunta?
with-african-teenagers.html
5)
O que você representa para
sua família, sociedade e mundo?

Fonte: https://mundonegro.inf.br/por-menoscapoeira-e-mais-premios-de-literatura-para-osnossos-adolescentes/black-teenagers-smiling1/

Fonte: https://www.huffpost.com/entry/teenagers-and-theinternet_b_7012050

Fontes: Imagens foram retiradas do Google Imagens (Acesso: 03 de maio de 2020) e as devidas fonts citadas abaixo de
cada imagem.

Resposta: Espera-se que os estudantes reflitam ou até mesmo discutam com alguns colegas
como tem sido a fase da adolescência, se todos possuem a mesma oportunidade. O que eles
sabem sobre eles mesmo e iniciem descobrindo suas habilidades e representatividade no mundo
e sociedade.

PRE-WRITING
Você acabou de discutir, brevemente, um pouco no universo adolescente. Possivelmente, deve
ter apontado suas incertezas quanto ao caminho a percorrer além de se autoquestionar quem é
você?
PRE-WRITING
Você acabou de discutir, brevemente, um pouco no universo adolescente. Possivelmente, deve
ter apontado suas incertezas quanto ao caminho a percorrer além de se autoquestionar quem é
você?
ACTIVITY 2 – Who am I? (Quem é você?) Em algum momento você já deve ter feito essa
pergunta, que leva o título dessa unidade. Vamos preencher o diagrama a seguir buscando
responder essa pergunta: Who am I? Sugiro que escreva as respostas em inglês com o auxílio da
ferramenta Google tradutor ou de um Dicionário.
Respostas Pessoais em Inglês. Espera-se que o aluno responda usando adjetivos ou habilidades
para se autodescrever. O aluno poderá responder com suas características físicas e até mesmo
emocionais.
WHO
AM
I
?
Você iniciou a sua jornada em busca de se autoconhecer, já parou para pensar nas possíveis
descobertas que você pode ter de você mesmo?
ACTIVITY 3- Nesta atividade, vamos continuar essa viagem em busca de achar respostas sobre
“Who am I?”
A imagem ao lado é um espelho. “Look” para o espelho e escreva o que você vê? O que ter faz
ser essa pessoa única e especial? Qual a sua identidade?
Antes de responder a essa pergunta, que tal pesquisa na Wikipedia o conceito de Identidade, será
que é a carteira de identidade? Irei dar uma dica aqui ao lado!!
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Resposta: Espera-se que o aluno busque na internet as definições de identidade e reflita sobre
elas. Em seguida, espera-se que ele produza um texto descrevendo sua identidade.
Para o direito, a identidade
constitui-se num conjunto de
caracteres que, delimitados
legalmente, tornam a pessoa ou
um bem individuado e
particularizado, diferenciando-o dos
demais, e como tal sujeito a direitos
e/ou deveres.

Quais seriam
as outras
definições para
“identity”?

“Tente responder em inglês com a ajuda do Google Tradutor ou de um Dicionário”
WRITING
ACTIVITY 4- Antes de escrever sua autobiografia, vamos ler a minibiografia de duas
personalidades admiradas pelos adolescentes brasileiros?
Tatá Werneck
Talita Werneck Arguelhes (born
August 11, 1983), best known as
Tatá Werneck, is a Brazilian actress,
comedian,
presenter,
reporter,
musician and former VJ.
She began her acting studies at the
age of 9 and subsequently appeared
in her first theatrical performance at
11. Her debut in a televised program
occurred in 2008, when she joined
the cast of Dilemas de Irene. Two
years later, she joined the team of
Quinta Categoria, formerly MTV
Brasil, and participated in several
other station's programs between
2010 and 2012.

Autobiografia
e
minibiografia
são o mesmo
gênero
textual?

Paulo Gustavo
Paulo Gustavo was born on October
30, 1978 in Niterói, Rio de Janeiro,
Brazil as Paulo Gustavo Amaral
Monteiro de Barros. He is an actor
and writer, known for Minha Mãe é
uma Peça 2: O Filme (2016), Minha
Mãe é uma Peça: O Filme (2013) and
220 Volts (2011).

Tatá Werneck e Paulo Gustavo são duas personalidades criativas e dedicadas profissionalmente.
Vocês gostaram de ler as minibiografias deles?
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ACTIVITY 5- Agora que já conhecemos um pouco da vida de Tatá Werneck e Paulo Gustavo,
vamos ler novamente as biografias para conhecermos um pouco da estrutura e características do
Gênero Textual Biografia? Vamos marcar quais informações aparecem ao longo da Biografia
deles?
( x ) Gênero narrativo
( x ) Texto narrado em terceira pessoa
( x ) Ordem cronológica dos fatos
( x ) Conjunto de informações sobre a vida de alguém
( x) Relato de fatos marcantes da vida de alguém
( x ) Uso de pronomes pessoais e possessivos
( x ) Uso de marcadores temporais (na infância, na adolescência, naquela época, etc.)
( x ) Predomínio de verbos no pretérito (perfeito e imperfeito)
( x ) Verossimilhança dos fatos narrados

ACTIVITY 6- Já estamos pertinho que escrever a sua biografia e responder a pergunta da
unidade “Who am I? Antes de mais nada devemos pesquisar sobre a vida da pessoa a qual
vamos fazer uma biografia. Deixo aqui algumas perguntas que irão te orientar a escrever em
inglês a sua autobiografia!
1. Name, age, City, nationality, Birth year: _____________________________________
2. Age: _______________________________________________________________
3. Parents: ______________________________________________________________
4. Identity: ___________________________________________________________
5. What do I do? _________________________________________________________
6. Why I do that? _________________________________________________________
7. How do I do? __________________________________________________________
8. Curiosity about you:____________________________________________________
9. Your abilities: _________________________________________________________
Resposta: Espera-se que o estudante responda com suas informações pessoais.
ACTIVITY 7 - Now, hands on!!! Já temos as informações principais para escreverem a sua
autobiografia em inglês, vamos agora escrever em forma de texto? Qualquer dúvida, recorram as
minibiografias de Tatá Werneck e Paulo Gustavo e veja o modo como as informações foram
escritas!
Dica: Você irá escrever um texto autobiográfico. Qual pronome pessoal em inglês você irá
empregar em seu texto, I, you, he/she or they?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Resposta: Espera-se que o estudante inicie a escrita com as informações da Atividade 6.
POST-WRITING
ACTIVITY 8 – Agora que finalizou o processo de escrita que tal enviar sua autobiografia em
inglês para algum amigo e/ou membro da família? Explique também o que você descobriu sobre
você, diga quais são suas habilidades!
Após escrever, o estudante poderá enviar para um colega ou o professor.
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Resolução comentada – Língua Espanhola

¡Hola! Soy yo otra vez.
¡Qué alegría!
Comprueba tus respuestas.
Sobre la canción:
1) Se espera que el estudiante relacione las imágenes con el dicho popular en portugués
“Fecha-se uma porta, abre-se uma janela”, y en español “Donde una puerta se cierra, otra
se abre.”

2) Relaciona las referencias de la letra de la canción con la explicación.
(a) Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
(b)Te daré mi mano para juntos aprender.
(a) A la esperanza.
Comentario: Metaforicamente, la luz se refiere a la esperanza. En portugués decimos: “Uma
luz no fim do túnel”, puesto que el interior de un túnel, generalmente, es oscuro.
( b ) a cualquier ayuda que pueda ofrecer.
Comentario: El sentido figurado “Te daré mi mano…” es lo mismo que “echar una mano”
que significa “ayudar” el prójimo (nuestro semejante).
3)
C O M

P

A
F
H E
E S
P
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A

F
I
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A

E
O
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A
R

N
E Z A
N D A D
A N Z A

M O R

Comentarios: Un sustantivo abstracto es un sustantivo que designa un objeto solo percibido
o creado por el pensamiento.

4 ) Se espera que el estudiante relacione con el momento que el mundo está pasando y
necesitando de paz, fe, compasión, firmeza, hermandad, esperanza, amor.

5) ¿Qué tal la canción? ¿Te ha gustado?
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https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/612ax6cPKYL._SX425_.jpg

Resolução comentada - Arte
DANÇA

- Arte

RESPONDA
1. Qual o significado da dança para você? Resposta pessoal
2. Qual o tipo de dança de sua preferência? Por quê? Resposta pessoal

3. Você acha que a dança é importante para o bem-estar das pessoas? Por quê?
Sim. Dançar faz bem ao corpo e à alma, estimula ainda o convívio social.
4. Pesquise e descubra a origem das seguintes danças:

a) Siriri:
A dança do siriri é uma manifestação folclórica da região Centro-Oeste (Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e Goiás). Na maioria das vezes, é apresentada em festas de santo
como uma oferenda, é dançada por homens, mulheres e até mesmo criança, é marcada
pela batida de instrumentos tradicionais como a viola de cocho, o mocho e o ganzá,
normalmente os cavalheiros vestem calças cumpridas e camisas coloridas, enquanto as
damas usam grandes saias estampadas com tonalidades alegres, não pode faltar à flor no
cabelo das mulheres.
b) Dança dos Mascarados:
Dança dos Mascarados é uma manifestação folclórica da cidade de Poconé, localizada no
Estado de Mato Grosso. É uma dança desempenhada somente por homens mascarados
podendo ter de 8 a 14 pares separados por dois cordões: de um lado, os homens vestidos
de mulheres que fazem o papel das damas, e do outro, homens que são os galãs. A dança
é realizada em diversas celebrações religiosas, principalmente nas festas de São Benedito,
o santo padroeiro do município. Algumas pessoas afirmam que a dança é de origem
Indígena, dos índios Beripoconés e foi modificada ao longo dos anos pelas influências
europeias. Uma das características marcantes dessa dança é que todos os participantes
utilizam máscaras, roupas de chitão estampado e chapéus que levam espelhos e outros
adereços, e os principais instrumentos são: saxofone, tuba, pistom, pratos e tambores. Os
ritmos utilizados estão associados à valsa e aos batuques africanos.
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c)

Dança do Congo:

A Dança do congo é uma manifestação de origem africana, em Mato Grosso ocorre em
duas cidades: Vila Bela da Santíssima Trindade e Nossa Senhora do Livramento.
Dedicada a são Benedito, a Dança do Congo é a dramatização de uma luta simbólica
travada entre dois reinados africanos. Os personagens do reinado do Congo são o Rei, o
Príncipe e o Secretário de guerra; do reino adversário são o Embaixador e soldados. A
nobreza usa mantos, coroas e bastões coloridos e ornamentados com flores, como
instrumentos; o Príncipe e o Secretário de Guerra vestem também saiote com armação
de arame e peitoral em forma de coração como escudo. Os soldados usam espadas,
capacete com penas de emas, flores e fitas. Os festeiros e devotos saem pelas ruas da
cidade dançando, cantando, entoando cantiga tradicional em agradecimento
eles
oferecem licores e cangingin. A dança ocorre em forma de marcha pela cidade toda ao
com do ganzá, bumbo e cavaquinho.
d) Rasqueado:

O rasqueado cuiabano é uma dança típica da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. O nome
do ritmo é referência ao rasqueado que as unhas fazem nos instrumentos de corda, é um
estilo dançante que pode ser apresentado em vários ambientes, festas de santos,
casamentos, aniversários ou simplesmente para se divertir em casas de família. O
rasqueado recebeu influência do siriri, polca paraguaia. É uma dança de par, que
consiste em movimentos circulares. Não existe uma indumentária específica, somente
observa-se que as mulheres usam saias rodadas, compridas e coloridas, e os homens usam
calças e camisa do dia a dia, sendo a opção da camisa de manga comprida. Os
instrumentos utilizados são viola de cocho, mocho, adufe, ganzá, violões, percussão e
Sanfona.
e) Lambadão

O lambadão cuiabano é um estilo de música especialmente nos municípios de Cuiabá e
Várzea Grande. O lambadão é uma junção entre a lambada paraense, o ritmo regional
rasqueado e o gênero de origem indígena, carimbó, originando um ritmo dançante que
não se pode ouvir sem reagir. O lambadão surgiu em meados de 1990 na periferia de
Cuiabá, conquistando a baixada cuiabana. O ritmo virou sucesso com a música ‘Ei,
amigo’ de Chico Gil, cantor e compositor que recebeu o título de Rei do Lambadão.
5- Coloque o nome das danças abaixo como no exemplo:

Dança Flamenca
MENEZ, Lilia. Encontrado em: https://lilamenez.files.wordpress.com/2013/01/flamenco.jpg dia 12 mai.20

HIP HOP
WIKIPEDIA. Encontrado em:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Thai_Breakdancers.jpg/250px-Thai_Breakdancers.jpg dia
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12 mai.20

Tango
STATIC. Encontrado em: https://static.ndonline.com.br/2019/09/Juliana-Figueredo-e-Fabiano-Silveira-8-cr%C3%A9ditoBaila-Mundo-800x497.jpg dia 12 mai.20

6 - O que mais chama atenção nessa imagem do cortejo?

O que mais fascina os olhos do espectador na
apresentação do maracatu são as roupas coloridas,
extravagantes, a liberdade como eles trabalham com
as cores, as pedrarias, os cuidados na confecção dos
seus trajes. Essa figura folclórica é considerada um
símbolo do carnaval de Pernambuco. O Caboclo de
lança é o guardião do cortejo, a sua lança decorada
com fitas de cetim traz consigo um certo segredo.

Resolução comentada – Educação Física
Olá estudantes, vamos verificar as atividades da semana passada?
Na atividade 1, foi solicitado para você refletir sobre a diversidade existente na cultura corporal
do nosso país e descrever os hábitos ou costumes presentes no cotidiano da sua comunidade.
Como é uma questão específica decorrente a
moradia dos (as) nossos (as) estudantes, a questão
poderá se pautar em brincadeiras de rua existentes
na localidade, arco e flecha, jogos de cartas, jogos
em quadras ou campos soçaites locados, caminhadas
ou corridas em ruas, parques ou florestas, exercícios
físicos em aparelhos de ginástica comunitários,
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Fonte: https://escolaeducacao.com.br/10brincadeiras-indigenas/

grupos de práticas de bike ou skate, diferentes danças da cultura local, jogo da onça, futebol no
campinho, entre outros.

Na atividade 2, foi destacada uma questão do ENEM realizada no ano de 2019 que critica o
tratamento do corpo e da saúde segundo a mídia, principalmente o corpo gordo. Na sociedade há
uma padronização e homogeneização sobre como devem ser os corpos, baseados em noções
ideológicas e estéticas. Uma dessas noções está arraigada num senso comum de que ser magro é
melhor porque é mais saudável. O texto, assim, apresenta um contraponto a formação desse
estereótipo. Ou seja, contesta estereótipos consolidados, exposto em publicidades e revistas. A
resposta correta é a letra E.
Referências
https://descomplica.com.br/gabarito-enem/questoes/2019/primeiro-dia/no-texto-o-tratamentopredominante-na-midia-sobre-relacao-entre-saude-e-corpo/
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