
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
Leia a propaganda. 

 
Disponível em: www.portaldapropaganda.com.br. Acesso em: 1 mar. 2012. 

QUESTÃO 1 
 
Você estudou no seu material didático e com sua professora um texto sobre o meio ambiente. ESCREVA um artigo de 
opinião no qual você exponha seu posicionamento sobre a relação do homem com o meio ambiente nos dias atuais. 
Na sua conclusão, proponha formas sustentáveis de se relacionar com o espaço ambiental. Não se esqueça de dar um 
título ao seu texto. 
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QUESTÃO 2 

 
Extra, extra. Este macaco é humano. 

 

Não somos tão especiais 
 
Todas as características tidas como exclusivas dos humanos são compartilhadas por outros animais, ainda que em 
menor grau. 
 

INTELIGÊNCIA 
A ideia de que somos os únicos animais racionais tem sido destruída desde os anos 40. A maioria das aves e 
mamíferos tem algum tipo de raciocínio. 
 

AMOR 
O amor, tido como o mais elevado dos sentimentos, é parecido em várias espécies, como os corvos, que também 
criam laços duradouros, se preocupam com o ente querido e ficam de luto depois de sua morte. 
 

CONSCIÊNCIA 
Chimpanzés se reconhecem no espelho. Orangotangos observam e enganam humanos distraídos. Sinais de que 
sabem quem são e se distinguem dos outros. Ou seja, são conscientes. 
 

CULTURA 
O primatologista Frans de Waal juntou vários exemplos de cetáceos e primatas que são capazes de aprender novos 
hábitos e de transmiti-los para as gerações seguintes. O que é cultura se não isso? 
 

BURGIERMAN, D. Superinteressante, n.° 190, jul. 2003. 
 
Elabore um parágrafo introdutório para um artigo de opinião no qual você tenha que dissertar sobre o tema “ Não 
somos tão especiais” 
 
Atenção: você fará apenas o parágrafo introdutório, com, no mínimo, 5 linhas. 
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QUESTÃO 3 

 
LAERTE. Disponível em: http://blog.educacional.com.br. Acesso em: 8 set. 2011. 

 
A Branca de Neve não estava cedendo a nenhuma artimanha para morder a maçã. Contudo, um homem conseguiu 
convencê-la com facilidade. Que estratégia argumentativa leva esse homem a persuadir a Branca de Neve? Qual 
crítica está implícita nos quadrinhos? Explique. 
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QUESTÃO 4 

O senhor 
 

Carta a uma jovem que, estando em uma roda em que dava aos presentes o tratamento de você, se dirigiu ao autor 
chamando-o “o senhor”: 
 
Senhora: 
 
Aquele a quem chamastes senhor aqui está, de peito magoado e cara triste, para vos dizer que senhor ele não é, de 
nada, nem de ninguém. 
 
Bem o sabeis, por certo, que a única nobreza do plebeu está em não querer esconder sua condição, e esta nobreza 
tenho eu. Assim, se entre tantos senhores ricos e nobres a quem chamáveis você escolhestes a mim para tratar de 
senhor, é bem de ver que só poderíeis ter encontrado essa senhoria nas rugas de minha testa e na prata de meus 
cabelos. Senhor de muitos anos, eis aí; o território onde eu mando é no país do tempo que foi. Essa palavra “senhor”, 
no meio de uma frase, ergueu entre nós um muro frio e triste. 
 
Vi o muro e calei: não é de muito, eu juro, que me acontece essa tristeza; mas também não era a vez primeira. 
 

BRAGA, R. A borboleta amarela.Rio de Janeiro: Record, 1991. 

 
 
O uso do tratamento “senhor”, segundo o texto, está relacionado a dois contextos diferentes. Em que contextos esse 
tratamento acontece? No texto, o tratamento “senhor” foi atribuído a que motivo? Explique e comprove com trechos 
do texto. 
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QUESTÃO 5 
 

 
Disponível em: www.ivancabral.com. Acesso em: 27 fev. 2012. 

 
 

O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No 
contexto da ilustração, quais sentidos de “rede social” são considerados e a qual deles o autor faz referência no 
contexto? Explique. 
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