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PRAIA DO ROSA
Não faz muito tempo, a mata virgem, as ondas generosas e as areias
brancas da Praia do Rosa, no sul catarinense, despertaram a atenção de
surfistas e viajantes em busca de lugares inexplorados. Até meados dos anos
70 este recanto permanecia exclusivo de poucas famílias de pescadores. O
tempo passou e ainda hoje “felizmente”, conforme se ouve em conversas com
a comunidade local, o Rosa não mudou. Mesmo estando localizada a apenas
70 quilômetros de Florianópolis e vizinha do badalado Balneário de Garopa, a
Praia do Rosa preserva, de forma ainda bruta, suas belezas naturais. É claro
que houve mudanças desde sua descoberta pelos forasteiros. Mas, ao
contrário de muitos lugarejos de nossa costa que tiveram a natureza devastada
pela especulação imobiliária, esta região resiste intacta graças a um pacto
entre moradores e donos de pousadas. Uma das medidas adotadas por eles,
por exemplo, é que ninguém ocupe mais de 20% de seu terreno com
construção. Assim, o verde predomina sobre os morros de frente para o mar
repleto de baleias. Baleias? Sim, baleias francas, a mais robusta entre as
espécies desses mamíferos marinhos, que chegam a impressionantes 18
metros e até 60 toneladas.
(Sérgio T. Caldas. Os caminhos da Terra, dez/2010)

Segundo o texto, o que fez a Praia do Rosa continuar com suas belezas
naturais intactas foi:
A) uma ação preventiva por parte do governo local.
B) um pacto entre moradores e donos de pousadas.
C) o aumento do fluxo de turistas.
D) a sua má localização.

A EXPLORAÇÃO DA MADEIRA NA AMAZÔNIA
Cerca de 600 mil pessoas vivem da madeira na região Norte, destruindo
anualmente milhares de quilômetros quadrados de florestas, 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 Pesquisas Espaciais (Inpe), 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 provocado pelas descargas de mercúrio dos
garimpos. Os números da destruição 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.)

No trecho “A isto se soma o envenenamento dos rios provocado...” o pronome
em destaque refere-se a
A) a exploração da Amazônia.
B) a mais de 1000 focos de incêndio.
C) os números da destruição.
D) ao sertão brasileiro.

A ASSEMBLEIA DOS RATOS
Um gato de nome Faro-Fino deu de fazer tal destroço na rataria duma
casa velha que os sobreviventes, sem ânimo de sair das tocas, estavam a
ponto de morrer de fome.
Tornando-se muito sério o caso, resolveram reunir-se em assembleia
para o estudo da questão. Aguardaram para isso certa noite em que Faro-Fino
andava aos miados pelo telhado, fazendo sonetos à lua.
— Acho – disse um deles - que o meio de nos defendermos de FaroFino é lhe atarmos um guizo ao pescoço. Assim que ele se aproxime, o guizo o
denuncia e pomo-nos ao fresco a tempo.
Palmas e bravos saudaram a luminosa ideia. O projeto foi aprovado
com delírio. Só votou contra um rato casmurro, que pediu a palavra e disse:
— Está tudo muito direito. Mas quem vai amarrar o guizo no pescoço
de Faro-Fino?
Silêncio geral. Um desculpou-se por não saber dar nó. Outro, porque
não era tolo.
Todos, porque não tinham coragem. E a assembleia dissolveu-se no
meio de geral consternação.
Dizer é fácil - fazer é que são elas!

(LOBATO, Monteiro). In Livro das Virtudes – William J. Bennett – Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1995. p. 308.)

No segundo parágrafo, na linha 04, a expressão resolveram pode ser
substituída sem prejuízo de significado por:
A) pensaram
B) apoiaram
C) reclamaram
D) decidiram

A atitude da menina no terceiro quadrinho, em relação ao filho revela:
A) amor
B) alegria
C) apego
D) despreparo

No primeiro quadrinho, o uso da palavra “pobrezinha” expressa:
A) desprezo
B) raiva
C) compaixão
D) indiferença

VOCÊ É O QUE VOCÊ COME
Está provado em pesquisas que crianças que mantêm um bom hábito
alimentar e que controlam seu peso têm maior probabilidade de se tornarem
adultos saudáveis e sempre de bem com a balança. A lógica inversa,
infelizmente também se confirma: crianças que passam a infância acima de
seu peso normal tendem a se transformar em adultos obesos e em constante
“briga” com a balança. Hoje, o Brasil ostenta um título nada agradável:
campeão mundial de crianças de até cinco anos com sobrepeso (entre 10% e
15% do ideal). Por isso mesmo, pais e responsáveis por elas têm a missão de
orientar e reeducar seus pequenos para evitar uma grande epidemia de
obesidade, doença tratada com muita preocupação em todo o mundo.
Alimentações regradas, moderadas, cinco vezes ao dia e sempre com hora
marcada são uma boa fórmula para começar a botar a casa em ordem e
melhorar a saúde da criançada.
O Globo Esportes, 17 de julho de 2010

Pode-se afirmar que o texto tem como ideia central:
A) a importância de uma boa alimentação para as crianças.
B) a importância da pratica de atividade física.
C) a devastação da natureza.
D) o aumento das doenças crônicas entre as crianças.

QUARTA-FEIRA
Hoje, na aula de Geografia, tínhamos uma prova oral, e tenho que dizer
que eu estava esperando por isso fazia um bom tempo.
A prova era sobre as capitais dos Estados Unidos, e eu sento no fundo
da classe, do lado de um mapa gigante. Todas as capitais estão escritas em
letras grandes e vermelhas, então, eu sabia que essa estava no papo.
Mas logo antes de começar a prova, a Patty Farrell gritou lá da frente
da sala.
Ela falou para o Sr. Ira que ele devia cobrir o mapa dos Estados Unidos
antes de começar.
Assim, graças à Patty, acabei indo mal na prova. Com certeza, eu vou
arranjar algum jeito de “agradecer” a ela por essa.
KINNEY, J. Diário de um Banana. Tradução:
Antônio de Macedo Soares. São Paulo: V&R, 2008.

O fato que originou a história foi:
A) a amizade entre os personagens.
B) a aula de Geografia.
C) as capitais dos Estados Unidos.
D) o fato de Patty Farrell ter mostrado ao Sr. Ira o mapa dos Estados
Unidos no fundo da sala.

POR ONDE ANDARÁ SEVERINO?
A última ariranha-azul em liberdade no mundo mora no Brasil, mas está
desaparecida há dois meses. Se não for encontrada, a espécie corre o risco de
extinção.
Apelidada de Severino, a ave habita a região de Curuçá, no sertão da
Bahia. Segundo a coordenação de comitê de Recuperação da Ariranha-Azul,
uma equipe de estudiosos e moradores já esta à procura de Severino. Há
suspeitas de que ele tenha sido atacado por gaviões.
A ariranha-azul é a menor arara brasileira que existe, mede menos de 30
centímetros e pesa cerca de 400 gramas. Hoje há cerca de 40 espécies em
cativeiro no mundo todo (no Brasil são sete). Seu pequeno tamanho e a beleza
da cor azul infelizmente atraem os traficantes de animais, que caçam e vendem
as ararinhas como animais domésticos.
O Estado de S. Paulo, 9/12/2000. Estadinho

A ariranha-azul é alvo de interesse dos traficantes porque:
A) é uma ave grande e de cor avermelhada.
B) é uma ave pequena e possui a beleza da cor azul.
C) canta belamente.
D) alimenta-se pouco.

TCHAU, TCHAU
NUNCA FOI TÃO FÁCIL SECAR UMA ESPINHA
A gente acha que cuidar da pele dá trabalho. Que nada! Chato mesmo é
encarar aquela espinha que insiste em aparecer na cara da gente nas horas
mais impróprias: o primeiro dia de aula ou o encontro com o menino que a
gente está a fim. Pele bem cuidada dá uma levantada incrível no visual, né?
Então, mãos à obra com a linha Clearskin da Avon, que tem oito produtos que
facilitam a nossa vida. Além de combaterem a acne (eles são feitos com ácido
glicólico, um poderoso derivado da cana-de-açúcar), eles deixam a pele superhidratada.
Borgatto, Ana; Bertin, Terezinha, Marchezi, Vera. Tudo é linguagem.

Ao analisar o conteúdo do texto, é possível afirmar que o seu narrador trata-se
de um:
A) adolescente
B) idoso
C) professor de Ciências
D) médico

A obesidade é um problema grave e deve ser encarado com cuidado. Se
você está ou conhece alguém que esteja acima do peso, deve procurar ajuda
médica, pois as causas da obesidade podem ter diversas origens desde
hábitos irregulares até fatores genéticos e hormonais. Quanto mais cedo for
tratado, maiores são as chances de cura. Mas não se esqueça que o mais
importante é estarmos de bem com nós mesmos. Ter um corpo legal depende
do equilíbrio emocional e uma mente consciente.
Ivana Silva e Cássia Nunes (http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/obesidade-infantil.htm)

No trecho “pois as causas da obesidade podem ter diversas origens desde
hábitos irregulares até fatores genéticos e hormonais.” a palavra em destaque
expressa uma ideia de:
A) adição
B) adversidade
C) alternância
D) explicação

Texto I

Texto II

Minha terra tem funkeiros
onde canta o MC
tem axé e sertanejo
não sei porque ''tô'' aqui

Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.

Nosso céu tem mais fumaça
nos enterros tem mais dores
nossas praças tem mais manos
nossos humanos sem valores
Se andar sozinho à noite
é pedir pra ser roubado
dos ladrões não tão discretos
quanto os que estão no senado
Não permita Deus que eu morra
sem conseguir o que almejei
mudar o circo dos horrores
onde quem tem dinheiro é rei
Paródia de ''canção do exílio''

Gonçalves Dias
Jordana Cruvinel

Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.
Em cismar, sozinho, à noite,
Mais prazer eu encontro lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
Minha terra tem primores,
Que tais não encontro eu cá;
Em cismar ? sozinho, à noite?
Mais prazer eu encontro lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.[...]
Canção do exílio
Gonçalves Dias

Ao analisar o Texto I e o Texto II, sabendo que o Texto I é uma paródia do
Texto II, pode-se considerar que:
A) são textos escritos em uma mesma época.
B) no texto II, o autor exalta a natureza de sua terra, enquanto no texto I,
o autor cita direta e indiretamente problemas sociais.
C) o texto I exalta a natureza de sua terra, enquanto o texto II cita
diretamente problemas sociais.
D) ambos estão escritos em forma de prosa, sendo assim textos
dissertativos.

