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Área de Linguagens

Resolução comentada – Língua Portuguesa
1. Compreensão leitora
1- Todo texto apresenta características que o constituem. O texto 1 identifica-se com o
gênero textual crônica, principalmente, pela utilização da sequência textual
a) ( ) expositiva, por recorrer a um tema específico.
b) (X) narrativa, por apresentar uma sucessão de fatos. Note que o pano de fundo
da narrativa é a sucessão de fatos escritos em pretérito imperfeito
demonstrando como era a língua.
c) ( ) descritiva, por enumerar característica de uma obra literária.
d) ( ) argumentativa, por defender uma tese apoiada em argumentos.
e) ( ) dialogal, por estabelecer alternância de turnos de fala.
2- Entre as características linguísticas de um texto narrativo, podemos perceber que o
texto 1
a) (
) recorre a estruturas sintáticas semelhantes, para reforçar a mudança da
língua.
b) ( ) utiliza marcas de interlocução constantes para aproximar-se de seu leitor.
c) (X) apresenta dominantemente formas verbais no passado, para reforçar a ideia
de que as línguas mudam com o passar do tempo. A frase “Por muito tempo, o
valor de alguém era medido pela riqueza vocabular, precisão e estilo erudito”
é uma entre outras por meio da qual se pode notar isso, inclusive com o uso
da forma verbal no pretérito imperfeito.
d) (
) apresenta marcadamente formas verbais no presente, a fim de exprimir
reais possibilidades de mudança na língua.
e) ( ) mostra oposição, para enfatizar que a língua escrita é mais apropriada que a
língua falada.
3- Relacionando-se as ideias do texto a respeito da expectativa de se falar uma língua
considerada erudita com a avaliação das pessoas em relação a isso, constata-se, com
o texto, todas as alternativas abaixo, exceto que
a) ( ) o uso da língua é considerado erudito quando, tanto na modalidade oral,
quanto na modalidade escrita, as pessoas demonstram amplo vocabulário.
b) ( ) alguém é considerado culto pela sociedade quando consegue utilizar em sua
fala ou escrita mesóclises e palavras pouco conhecidas.
c) ( X ) um falante que consiga produzir e proferir orações com inversões em sua
ordem sintática demonstra conhecimento da língua portuguesa. Segundo o
texto, um falante que empregasse orações com inversões sintáticas era
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considerado culto, o que não significa necessariamente ser conhecedor da
língua portuguesa.
d) ( ) entre a língua falada e a língua escrita, constatam-se diferenças desde os
tempos de Macunaíma.
e) ( ) a regência lusitana e o uso de latinismos na fala ou na escrita demonstram
certo distanciamento social.
4- Em um texto narrativo, a sequência dos fatos contribui para a progressão temática.
No texto 1, essa progressão pode ser percebida
a) ( ) alternância das pessoas que narram os fatos.
b) ( ) indeterminação dos sujeitos que narram os fatos.
c) ( ) justaposição de frases.
d) ( X) recorrência de marcadores temporais. Isso pode ser conferido com as
expressões “Por muito tempo” e “Hoje”, presentes no texto.
5- Os marcadores temporais presentes no texto atuam na organização do texto,
orientando o leitor para diferentes tempos na narrativa. No terceiro parágrafo, o
marcador “hoje”
a) ( ) define o momento em que se realiza aquilo que está sendo relatado
b) ( ) sinaliza a mudança de entendimento do tema em relação ao que vinha sendo
narrado.
c) ( ) promove uma comparação entre o que se concebia no passado e o que se
compreende nos dias atuais.
d) ( X ) indica uma oposição entre o que se vinha relatando no passado e o trecho
atual. Esta oposição pode ser percebida na ideia de que antes o que era digno
de elogio hoje pode ser digno de crítica, no tocante ao uso da língua de modo
rebuscado.
e) ( ) delimita o final da ação apresentada nos parágrafos anteriores.
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Produzindo texto
A produção textual solicitada espera que o aluno compreenda a necessidade de

escrever de maneira clara. Isso é obtido mais facilmente quando as orações são escritas em
ordem direta, diferentemente do exemplo apresentado no Hino Nacional. Os versos iniciais do
hino, se escritos em ordem direta, teriam a seguinte frase: “As margens plácidas do Ipiranga
ouviram o brado retumbante de um povo heroico”.
Além disso, o texto se torna mais claro quando se utiliza de vocabulário mais
conhecido. No caso do exemplo anterior, poderíamos substituir “brado” por “grito”. É
importante ter em mente que não se busca em todo gênero textual a clareza. Muitos textos da
esfera jurídica se prestam a essa ilustração.
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Na produção textual solicitada, o(a) estudante deveria exaltar seu país em linguagem
menos formal. É impossível prever as múltiplas possibilidades requeridas por essa atividade,
mas é importante observar os valores a serem resgatados nos textos, o vocabulário empregado e
a ordem sintática adotada. Para os casos em que se verifique alguma dificuldade, é possível
considerar-se uma paráfrase do Hino Nacional Brasileiro.

Resolução comentada – Língua Inglesa
Unit: THE ECOLOGICAL CHALLENGE: FÓRUM POST
Apresentação
O mundo passa por um momento especial e os acontecimentos têm sido motivo de reflexão e
discussão por parte dos órgãos responsáveis. Porém, de que forma podemos participar dessa
discussão? As tecnologias de comunicação e informação possibilitam a participação ativa nas
discussões por meio da ferramenta Fórum de Discussão.
Você a conhece? Já participou de um Fórum de Discussão a distância? O objetivo desta unidade
é compreender como podemos participar de um Fórum de Discussão em um Ambiente Virtual
de Aprendizagem.
PRE-WRITING
ACTIVITY 1 – Take a look at these pictures and discuss.
1.1)What’s going on in the pictures?

1

3

1.2)In your opinion, what are the
causes of these problems?

1.3) What is happening in Pictures 2
and 3?
1.4)What is happening in Pictures 1
and 4?

4
2

1.5) What have you done to help the
climate problems?
1.6)In your opinion, which actions can
contribute to a better society?
1.7)Give some examples of good
actions that contribute to a better
society.

Respostas: Não há respostas específicas para essas perguntas. O objetivo das perguntas é
promover uma reflexão acerca das catástrofes ambientais que estão acontecendo e apontar
possíveis causas e suas consequências.
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WRITING
Você já participou de um fórum de discussão a distância?
Se não, não se desespere, vamos conhecer as características de um fórum de discussão on-line.
ACTIVITY 2 – Look at the forum posts.

Fonte: https://slideplayer.com.br/slide/1245837/3/images/2/Exemplo+de+f%C3%B3rum+de+discuss%C3%A3o.jpg

Os estudantes poderão pesquisar a versão em português com a Ferramenta Google
Tradutor e outra possibilidade são as estratégias de leitura que foram trabalhadas nas
aulas anteriores.
2.1) Which elements can help you identify that is a forum post? Give Examples.
Respostas: A partir da imagem, os estudantes poderão responder que os elementos que
identificam um fórum de discussão são o layout, estrutura em janelas, o diálogo e ou
discussão, as provocações teóricas que os participantes fazem.
2.2) Have you ever read a forum post? If so, What was it about?
Resposta: Resposta pessoal. Os estudantes poderão responder se já ou não
participaram de um fórum de discussão e se já participaram, qual foi o
assunto que estava sendo discutido.
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2.3) Have you ever created or commented on a forum post? What was it about?
Resposta: Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respondam se já criaram uma
postagem em um fórum de discussão e o assunto.
2.4) Take a look at the forum post again. Can you write the main discuss objective of the forum
post?
Resposta: Espera-se que os estudantes respondam que o tópico central e a discussão da
escolha do tema e o local para desenvolvimento de um possível projeto e demais atividades.
2.5) In comment 2, what is the participant’s ideas on the forum post?
Resposta: Espera-se que o estudante identifique a segunda participante e responda que a
ideia dela é desenvolver um Curso de Planejamento Estratégico.
2.6) In comment 3, what is the participant’s ideas on the forum post?
Resposta: Espera-se que o estudante identifique que não há um terceiro participante
porque duas das três postagens são do mesmo participante.
ACTIVITY 3 – Read the text again and check the appropriate options.
3.1) Language
( ) formal
( x ) informal

3.2) Kind of post
( x ) public
( ) anonymous

3.3) Opinion poll
( x ) present
( ) absent

3.4) Information about
participants
( x ) present
( ) absent
Antes de participarmos de um fórum de discussão, precisamos conhecer, entender e ler
sobre o assunto que será posto em discussão.
ACTIVITY 4 – A revista The Economic Times publicou uma entrevista com o Professor e
Historiador Yuval Noah Harari que aborda questões sobre economia e mudança climática.
Vamos ler um trecho da entrevista?
Esses conceitos estão
nos materiais das 1ª e
2ª semanas e, também,
na Biblioteca
Integradora!!!
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Sugar is a greater danger than gunpowder, says ‘Sapiens’ author
Yuval Noah Harari
The Israeli historian believes we are on our way to self-destruction.
The ecological challenge
Nuclear war is a possibility. Climate change is here, and now, making it a more
immediate threat to the existence of humans. “Homo sapiens have proven to be ecological serial
killers for thousands of years. We are responsible for the extinction of numerous plants and
animals. Now we are putting in danger the survival of our species as well as much of life on
earth,” he said.
“Climate change and ecological collapse are a present reality. It is already happening all
around us. If things continue in present course, in 50 years, it might be impossible to live in
Mumbai. Either because the Indian Ocean will rise and swallow up much of the city or because
it will be so hot, that nobody could live here.”
No single nation can prevent this as they are not ecological sovereigns. They are
dependent on each other and hence need each other.
Fonte: By Masoom Gupte, ET Bureau Last Updated: Apr 02, 2018, 08.19 AM IST
https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/sugar-is-a-greater-danger-than-gunpowder-says-sapiens-authoryuval-noah harari/articleshow/63574089.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

4.1) What’s the News article about?
Resposta: De forma geral, mudanças climáticas.
4.2) According to the article, Who has been ecological serial killers? Do you agree or desagree?
Why?
Resposta: Homo Sapiens. Com base no texto do historiador, os estudantes poderão
desenvolver e justificar suas respostas pessoais.
4.3) According to the professor, what will happen in 50 years? What is your opinion about that?
R: Com as mudanças climáticas acontecendo, será impossível viver em Mumbai. Baseado
no texto do autor, os alunos responderão se são de acordo com a previsão dessa
impossibilidade.

ACTIVITY 5 – How about creating a forum post to discuss an issue that is relevant for your
community?
De acordo com o tema e o assunto do texto do Professor e Historiador Yuval Noah Harari, The
ecological challenge o que a sua comunidade pode discutir e propor para ajudar a natureza
e melhorar as condições climáticas?
Observação: Com base no que foi apresentado no texto do Historiador e Professor Harari os
alunos partirão de um contexto macro e pensar nos problemas ecológicos e climáticos que
vivenciam em sua comunidade.
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Espera-se que os estudantes respondam em inglês com o auxílio da Ferramenta Google
Tradutor.
5.1) What problems in your community do you think to be solved?
Resposta: indicar um ou dois problemas relacionados com a temática central da unidade.
5.2) Write your opinions. Decide on an issu/a problem you would like to discuss with your
community in a forum post.
Resposta: Escrever as opiniões que servirão de base para a discussão no fórum de discussão
com a comunidade.
5.3) Now, write down the first questions you decide for the forum post. Use examples and
data to support your opinion.
Resposta: Espera-se que os estudantes escrevam cinco perguntas para serem digitadas no fórum
de discussão usando exemplos reais da comunidade em que vivem.
5.4) Write your opinion on the forum post.
Resposta: Os estudantes elaborarão, com base no assunto geral da unidade, a sua opinião em
inglês para postar no fórum de discussão.

Resolução comentada – Língua Espanhola

VARIEDAD LINGÜÍSTICA
SOLUCIONES COMENTADAS
Ahora, marca la respuesta correcta.

1) Letra B […] muestra el verdadero conflicto entre lo que se debe y lo que se quiere hacer.
Comentarios: El personaje Mafalda es sensata y ética (conjunto de normas morales). Su
conciencia no le deja cometer errores.
2) Letra C […] Tú.
Comentarios: Tutear significa “dirigirse a alguien empleando el pronombres de segunda
persona (TÚ) para el trato de confianza o familiaridad.” (Fuente: https://dle.rae.es/tutear?m=form).
En suma, no se puede tratar un General de TÚ (informal), sino de USTED (formal) así como
cualquier otra autoridad.
3) Letra C […] Se puede reemplazar “Vos no sentís…” por “Tú no sientes”.
4) Se espera que el/la alumno/a contesta “Su conciencia no le permite, ya que Mafalda no había
pedido antes el permiso para comprar caramelos.”
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5) Ahora, comprueba tus indicaciones.

https://i.imgur.com/3WODxga.jpg

pinterest.com.mx

Resolução comentada - Arte
A fotografia de Sebastião Salgado- Arte
Desafios
Diante do texto apresentado responda os seguintes questionamentos:
1. Sebastião Salgado é um fotógrafo conhecido mundialmente por seu trabalho, no início de
sua carreira sua fotografia não era artística, qual o seguimento da fotografia ele seguia e
qual a diferença dele para a fotografia enquanto artes visuais?
Resposta: Sebastião Salgado fazia foto jornalística, com esse trabalho conseguiu financiar sua
primeira expedição no continente africano, quando começou a fotografar pessoas e paisagens
com intenção artística. Enquanto um estilo (foto jornalística) tem como objetivo informar, o
outro apresenta o olhar do artista, assim, Salgado começou a se expressar artisticamente através
das lentes das máquinas fotográficas.
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2. Assim como a evolução das câmeras fotográficas a ARTE muda, é viva e constantemente
se transforma acompanhando a história e consequentemente a sociedade que a escreve.
Deste modo é possível afirmar que Salgado é contemporâneo, apresente os argumentos
necessários para confirmar essa afirmação.
Resposta: Seu trabalho apresenta características da ARTE CONTEMPORÂNEA, como por
exemplo, a fusão entre a arte e a vida (causa humanitárias), novas tecnologias, efemeridade,
abstração da cor com foco na mudança do ponto de interesse da obra, entre outros aspectos de
suas fotografias.
ATÉ A PRÓXIMA SEMANA!

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,
grupos de práticas de bike ou skate, diferentes

Fonte: ttps://escolaeducacao.com.br/10brincadeiras-indigenas/

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.
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