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TABLET, VÍDEO GAME E CELULAR: ESSAS PEQUENAS TELAS PODEM 

REUNIR A FAMÍLIA? 

Tablets, celulares, internet… as telas 

tomaram um lugar de destaque na família. 

Em vez de demonizá-las, muitos 

especialistas sugerem usá-las como uma 

verdadeira ferramenta para estreitar relações. 

Eles dão alguns conselhos para nos 

reconectarmos com os nossos filhos e 

evitarmos uma possível exclusão digital. 

Um domingo em família: papai está no seu computador, mamãe busca suas 

receitas no tablet, Victor, 5 anos e meio, está jogando com o seu DS, Samuel 14, 

está mandando torpedos, Julieta 16 não sai da sua página no Facebook… O digital 

revolucionou o nosso comportamento. Tentar contornar isto não é necessariamente 

uma boa ideia e tem que se tomar cuidado para não acontecer uma „exclusão 

digital‟ entre os adultos e as crianças. “Você pode dar para elas um papel 

inteligente”, diz o professor Pascal Lardellier, durante seu discurso sobre a 

revolução digital e mudanças na infância, em outubro de 2013 . “Cabe aos pais dar 

o primeiro passo”, disse Marie-France Heuzey, psiquiatra infantil no hospital Robert 

Debret, na França . 

 

De acordo com esse texto, Tablets, celulares e internet são instrumentos que: 

A) distanciam adultos e crianças. 

B) causam exclusão digital. 

C) podem estreitar as relações na família. 

D) provocam mudança de comportamento. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A expressão “se envaidece”, (l.6)  destacada no fragmento acima, refere-se: 

A) aos homens 

B) aos anjos 

C) ao amor 

D) ao mal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESABAFO 

 

Recebi uma correspondência muito interessante de uma leitora que é mãe 

de uma menina de cinco anos. Ela conta que saiu com o marido para uma compra 

aparentemente simples, uma sandália para a filha usar no verão. O que parecia 

fácil, porém tornou-se motivo de receio, indignação e reflexão. (...) Existem 

sandálias com salto plataforma, com salto anabela, com saltinho e com saltão. Mas 

sandálias para a menina correr, pular e virar cambalhota, saltar, nada! Ou seja, é 

difícil encontrar sandália para criança, porque agora a menina tem que se vestir 

como mulher. 

Fonte: Adaptação: SAYAO, Rosely. Folha de São Paulo. São Paulo, 29 nov. 2001. 

 

Os termos em negrito indicam: 

A) oposição, finalidade, explicação, conclusão 

B) oposição, conclusão, explicação, finalidade 

C) explicação, causa, oposição, consequência 

D) consequência, causa, finalidade, oposição 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O FIM DE SAPOS, RÃS E PERERECAS 

 

“Para muita gente, sapos, rãs e pererecas podem lá não ter graça. Mas os 

anfíbios são essenciais à vida de florestas, restingas e lagoas, só para citar alguns 

ambientes. E o problema é que estão desaparecendo sem que cientistas saibam 

explicar o por quê. O fenômeno é conhecido há anos, mas tem se agravado muito. 

Sobram explicações — vírus, redução de habitat e mudanças climáticas, por 

exemplo — mas ainda não há resposta para o mistério, cuja consequência é o 

aumento do desequilíbrio ambiental. Para tentar encontrar uma solução, cientistas 

começaram a se reunir no Rio.” 

O Globo. Rio de Janeiro, 23/06/2003. 

 

Ao se referir ao desaparecimento de sapos, rãs e pererecas, o texto alerta para: 

A) O perigo de alguns ambientes ameaçados.  

B) A falta de explicação dos cientistas.  

C) As explicações do mistério da natureza.   

D) O perigo do desequilíbrio do meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FEBRE CHIKUNGUNYA 

 

A infecção pelo vírus Chikungunya provoca sintomas parecidos com os da 

dengue, porém mais dolorosos. No idioma africano makonde, o nome Chikungunya 

significa "aqueles que se dobram", em referência à postura que os pacientes 

adotam diante das penosas dores articulares que a doença causa. Em 

compensação, comparado com a dengue, o novo vírus é menos letal. 

        Sobre a prevenção, valem as mesmas regras aplicadas à dengue: ela é feita 

por meio do controle dos mosquitos que transmitem o vírus. Portanto, evitar água 

parada, que os insetos usam para se reproduzir, é a principal medida. Em casos 

específicos de surtos, o uso de inseticidas e telas protetoras nas janelas das casas 

também pode ser aconselhado. 

                        Comitê de Doenças Emergentes da Sociedade  Brasileira de Infectologia (SBI). 

 

A finalidade desse texto é: 

A) advertir o leitor 

B) convencer o leitor 

C) divertir o leitor 

D) instruir o leitor 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

Considerando a escrita culta formal, a PONTUAÇÃO CORRETA para a 

passagem acima é: 

A) Prezado Príncipe Charles, 

     Você não me conhece. Meu nome é Luís. 

     Sabe o que é? Eu estou indo pra Inglaterra amanhã. 

 

B) Prezado Príncipe Charles. 

     Você não me conhece, meu nome é Luís. 

     Sabe o que é... eu estou indo pra Inglaterra amanhã. 

 

C) Prezado Príncipe Charles, 

     Você não me conhece, meu nome é Luís. 

     Sabe o que é: eu estou indo pra Inglaterra amanhã. 

 

D) Prezado Príncipe Charles! 

     Você não me conhece: meu nome é Luís! 

     Sabe o que é! Eu estou indo pra Inglaterra amanhã! 

 

 

 

 

 



 

 

 

MAR MORTO 

 

Para quem não sabe nadar, entrar na água  do mar ou na piscina é sempre 

complicado. Precisa de colo de alguém ou de bóia de plástico.  

Mas existe um mar em que nada afunda, de tanto sal que existe em sua 

água. Esse mar fica entre dois países do Oriente, Israel e a Jordânia, e se chama 

Mar Morto. Na verdade, não é um mar: é um grande lago, onde deságua o rio 

Jordão. Ele está 392 metros abaixo do nível do mar, e é o ponto mais baixo de toda 

a superfície do planeta. De tão grande, parece mesmo um mar: tem 85 quilômetros 

de comprimento e 17 quilômetros de largura. É tanto sal em suas águas que não 

tem peixe, alga ou camarão que consiga viver ali dentro. 

Por isso o nome de Mar Morto. 

A lama que existe no fundo faz muito bem para a pele e tem propriedades 

medicinais. As pessoas vão ao Mar Morto também para fazer tratamento de beleza 

com lama! Não é preciso mergulhar no sal para ir atrás dessa poção mágica de 

beleza. Perto dali, existem lojinhas que vendem sabonete feito com a lama do 

fundo do lago. O Mar Morto é realmente um lugar diferente! 

Só vendo para acreditar. 

Disponível em: <www.recreioonline.com.br> Fragmento. *Adaptado: Reforma Ortográfica.  

 

No trecho “... que consiga viver ali dentro.”, a palavra destacada indica:  

A) tempo 

B) modo 

C) lugar 

D) intensidade 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Folha de São Paulo, 29/4/2004. 

  

Pela resposta do Garfield, as coisas que acontecem no mundo são: 

 

 A) assustadoras 

 B) corriqueiras  

 C) curiosas  

    D) naturais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

VOCÊ ACREDITA QUE O JOVEM TEM CONDIÇÕES DE MUDAR O PAÍS? 

 

Folha de São Paulo – Folhateen, 5/4/1999 

 

Sobre os textos I e II, podemos dizer que: 

A) O texto I defende a mobilização nacional como única forma de se conseguir 

alguma coisa para mudar o país; no texto II, afirma-se que a tomada de 

consciência é fundamental para a mudança do país. 

B) O texto I defende a tomada de consciência como sendo fundamental para a 

mudança do país; o texto II diz que o jovem é muito acomodado. 

C) O texto I afirma que a atuação do jovem na mudança do país será sempre a         

mesma; o texto II diz que o jovem é muito acomodado. 

D) O texto I declara que, daqui a alguns anos, os jovens vão estar no poder; o 

texto II defende a tomada de consciência como sendo fundamental para a 

mudança do país. 

 

 



 

 

A EXPLORAÇÃO DA MADEIRA NA AMAZÔNIA 

 

Cerca de 600 mil pessoas vivem da madeira na região Norte, destruindo 

anualmente milhares de quilômetros quadrados de floresta, ao que se soma a 

destruição na região Centro-Oeste e o pouco que resta da mata Atlântica. Em 

1999, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep), ocorreram, 

entre julho e dezembro, mais de 1000 focos de incêndio por dia na Amazônia, dois 

terços deles em Mato Grosso, no Pará e em Rondônia. A isto se soma o 

envenenamento dos rios provocados pelas descargas de mercúrio dos garimpos. 

Os números da desertificação de nossas florestas têm crescido a cada ano e 

algumas áreas do país já sofreram o fenômeno da desertificação. 

(Português: linguagens, 7ª série / William Roberto Cereja, Thereza Analia Cochar 

Magalhães. São Paulo: Atual, 1998.)   

 

De acordo com o texto, um dos fatores que contribui diretamente para o fenômeno 

da desertificação é:  

A)  O aumento gradual de focos de incêndio por dia na Amazônia. 

B)  O aumento da produção de madeira legal na região Norte do país. 

C)  A destruição dos garimpos em Mato Grosso, Pará e em Rondônia. 

D)  A destruição anual de milhares de quilômetros quadrados de florestas. 

 

 

 

 

 

                                   



 

 

 

O fragmento que contém a informação principal do texto é:  

 

  A) “Foi decretado feriado ontem em Assaré para a população local homenagear o 

principal poeta popular do Brasil, Antonio Gonçalves da Silva, o Patativa do 

Assaré, que morreu anteontem aos 93 anos.” 

B)  “À tarde, como o número de visitantes aumentou muito, o velório foi transferido 

para a catedral da cidade, onde sanfoneiros repetiam “A Triste Partida, poema 

cantado por Luiz Gonzaga.” 

C)  “O cearense Fagner também gravou a música, mas preferiu cantar ontem o 

poema “Vaca Estrela e Boi Fubá” para homenageá-lo em missa assistida por 

cerca de 10 mil pessoas.” 

D)  “O enterro aconteceu às 17h, no Cemitério São João Batista. A PM calcula que 

passaram pelo funeral cerca de 20 mil pessoas. O Estado do Ceará decretou 

luto de três dias.” 


