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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

QUESTÃO 03

Questões de 01 a 30

I’m Amal. I’m 12 years old. I’m from Mumbai, in India.
There are more boys than girls in my school. We have
Hindi, English, Science, Geography, History, Math and
Art classes in the morning and in the afternoon. At 10:15
we have our morning break. On some days, we have
extracurricular activities. In the evening I do my
homework and watch TV with my family.

QUESTÃO 01

His name is Neil Gaiman. He is the author of Coraline,
The Graveyard Book, Crazy Hair, and Stardust (to name
just a few). He is from Portchester, in England, United
Kingdom. He was born on November 10, 1960. He is a
Scorpio. His favorite color is yellow. His favorite food is
sushi and his favorite cheese is Wensleydale. His
father’s name is David and his mother’s name is Sheila.
He is married to Amanda Palmer. He has one son and
two daughters. Their names are Michael, Holly, and
Madeleine. He had a dog. Its name was Cabal. His
favorite books are The Lord of the Rings, The Chronicles
of Narnia, and Alice’s Adventures in Wonderland.
De acordo com o texto, quais são os livros favoritos de
Neil Gaiman?
A
B
C
D
E

O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia
Aventuras de Alice no País das Fantasias.
O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia
Aventuras de Alice no País das Alegrias.
O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia
Aventuras de Alice no País das Maravilhas.
O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia
Aventuras de Alice no País das Festas.
O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia
Aventuras de Alice no País das Harmonias.

e as

e as
e as
e as

Orlando, Florida (U.S) by Kate Abbot
I’m Kate, I’m 13 years old. I live in Orlando, Florida, in
the U.S. In my neighborhood there are lots of kids and
our favorite sport is swimming. Many houses in my
neighborhood are very big and there are swimming pools
in most of them. My neighborhood has a movie theater,
a MCDonald’s, a Subway, and other fast-food
restaurants. It has also a park. I love Orlando! I think it’s
great!
Segundo o texto o que tem no bairro de Kate Abbot em
Orlando, Florida?

B
C
D
E

Muitas casas no bairro são muito grandes e tem
piscinas na maioria delas.
Muitas casas no bairro são muito pequenas e não
tem piscinas na maioria delas.
Muitas casas no bairro são muito grandes e não tem
piscinas na maioria delas.
Muitas casas no bairro são muito pequenas e tem
piscinas na maioria delas.
Muitas casas no bairro são pequenas e não tem
piscinas na maioria delas.
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A

5 matérias.

B

8 matérias.

C

6 matérias.

D

7 matérias.

E

9 matérias.

e as

QUESTÃO 02

A

Segundo o texto, quantas matérias tem na escola de
Amal nos períodos da manhã e da tarde?

QUESTÃO 04

Raquel: Hi, Jessica. I have a school project on education
in the U.S. Can you help me?
Jessica: Sure.
Raquel: You’re 15. Is that correct?
Jessica: That’s right. I’m in high school.
Raquel: Besides English, what other subjects do you
study?
Jessica: We have Business, Physical Education, Family
and Consumer Science, Science,
Geography, Math, Technology Education,
Performing & Visual Arts, that is Art,
Music and Drama, and Languages: French,
German, Latin or Spanish.
Raquel: How many hours a day do you stay at school?
Jessica: 7 to 8 hours. It depends on the extracurricular
activities we have on different days.
Raquel: Thanks a lot, Jessica. Now I can do my project.
Jessica: No problem! Let’s talk again soon.
Raquel: Great. Bye!
De acordo com o diálogo, quantas horas por dia Jessica
fica na escola?
A

6 a 7 horas.

B

7 a 9 horas.

C

5 a 7 horas.

D

7 a 8 horas.

E

5 a 8 horas.

LG – 1º dia - Página 1

PROF. CARLOS MENEZES / PROFª. FLÁVIA MIRNNA / PROFª. GORETTI AMADO / PROFª. SUSI DARLAY / PROFª. VANESSA MACHADO

QUESTÃO 05

More Than Just Hello!
People greet each other in many different ways
depending on the culture, the age, the formality, and the
times! Here are some examples:
In business and formal situations, people usually shake
hands.
Boys sometimes prefer an informal handshake.
Young people and friends sometimes kiss.
And some people just wave.
The Maori in New Zealand touch their noses and say,
“Kia Ora!”.
Cowboys tip their hats.
In Japan, people bow.
In India, they put their palms together and say,
“Namaste!”
De acordo com o texto, as pessoas cumprimentam-se
de diferentes maneiras dependendo da:
A

Cultura, tamanho, idioma e idade.

B

Cultura, idade, formalidade e vezes.

C

Cultura, idade, nacionalidade e formalidade.

D

Cultura, país, idade e formalidade.

E

Cultura, idade, formalidade e país.
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QUESTÃO 06

A

O livro que Gaturro entrega ao seu pai
provavelmente é una agenda, já que nela contem
várias palavras com suas definições.

B

No segundo quadrinho o pai demonstra nervosismo
porque a casa está totalmente em ordem.

C

Alguns sinônimos que seriam possíveis acrescentar
são: desorden y desgracia.

D

Os sinônimos aos quais Gaturro faz referencia no
final da tirinha estão no terceiro quadrinho.

E

Sinônimos é uma classe de palavra que se refere a
palavras cujos significados sejam opostos.

Leia a minibiografia abaixo e assinale a alternativa
correta.

QUESTÃO 08

A tirinha abaixo apresenta um assunto gramatical muito
importante para nossa comunicação, os pronomes
pessoais. Estes indicam as pessoas do discurso, ou
seja, a quem queremos nos referir ou para fazer
referência à pessoa ou às pessoas de quem se fala.

A

Gaturro tem origem espanhola.

B

As bochechas de Gaturro tem seis bigodes cada
uma.

C

Gaturro fala com os humanos sobre o que pensa.

D

Gaturro é o nome do criador da tirinha.

E

Gaturro fala
pensamento.

com

os

humanos

através

do
A

Todos os pronomes da tirinha se referem a mesma
pessoa.

QUESTÃO 07

B

En el cómic abajo es posible aprender una clase de
palabras que se llama sinónimos. Atención a la historieta
y señala la alternativa verdadera.

Él pode ser substituído por el sem alteração no
sentido semântico.

C

Él e ella fazem parte da 3º pessoa do singular junto
com o pronome tú.

D

Él não pode ser substituído por el pois o primeiro é
um pronome pessoal e o segundo um artigo.

E

Ella e ése se referem ao mesmo gênero.
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

Nacionalidade é a condição de um cidadão que
pertence a uma determinada nação e gentilício é um
adjetivo que define a nacionalidade, o lugar de origem
(nascimento) do sujeito. Sabendo disso, leia a tirinha
com atenção e marque a opção correta.

Os dias da semana em espanhol, com exceção do
sábado e do domingo, se relacionam com os astros do
Sistema Solar, cujos nomes constituem uma herança da
cultura romana. Traduzindo, nesses idiomas segundafeira é dia da Lua. Terça-feira é dia de Marte. Quartafeira é dia de Mercúrio. Quinta-feira é dia de Júpiter.
Sexta-feira é dia de Vênus. Sábado dia de Saturno. E
Domingo dia do Senhor (ainda Sunday, em inglês, dia
do Sol relacionado com o Rei do sistema Solar).

Sobre os dias da semana, assinale a opção verdadeira.

A

O gentilício do fantasma é espanhol.

B

A garota nasceu na Espanha.

C

A garota é de outro mundo.

D

O masculino de “española” é “españole”.

E

Ambos são espanhóis.
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A

Miércoles é o dia que antecede Viernes.

B

Martes é o dia que antecede Sábado.

C

Lunes é o dia que antecede Miércoles.

D

Jueves é o dia que antecede Miércoles.

E

Miércoles é o dia que antecede Jueves.
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Leia esta letra de música para responder às
questões 11 e 12.

QUESTÃO 11

Sobre a classe gramatical das palavras que formam o
texto, é correto afirmar que:
A

Na primeira estrofe todos os substantivos são
concretos, pois têm existência própria.

B

Na terceira estrofe todos os substantivos são
simples porque são formados por uma só palavra.

C

Os substantivos peteca, pega-pega e correria são
nomes de brincadeiras.

D

Os substantivos correria, gritaria e confusão são
abstratos, pois nomeiam seres de existência
dependente.

E

Os substantivos que iniciam cada verso estão com
letra inicial maiúscula porque são substantivos
próprios.

QUESTÃO 12

Ainda sobre a análise da classe de palavras, é correto
o que se afirma em:
A

Todos os substantivos do texto expressam o
universo infantil, mostrando os nomes de objetos,
brincadeiras e atitudes mais comuns nessa fase da
vida.

B

Os substantivos pão, papelão e colchão estão no
grau aumentativo, pois terminam com o sufixo –ão.

C

D

E
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No verso “criança dá trabalho”, o termo em
destaque é um verbo (v. trabalhar)
O substantivo baleia, quanto ao gênero, é biforme,
ou seja, tem uma forma para o masculino e outra
para o feminino.
Em “Banho de rio”, a expressão em destaque é
uma locução verbal.
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Observe o anúncio para responder às questões 13
e 14.

QUESTÃO 13

Analisando como as classes gramaticais ajudam na
construção de sentido do texto, assinale a afirmação
correta.
A

B

Acima da imagem principal do anúncio, há apenas
o termo “portátil” que exerce a função de
substantivo, pois nomeia o produto anunciado.
No texto em espiral, o termo um em “um calçado
surpreendente!” refere-se à quantidade de sapato
que aparece na imagem. Portanto, exerce a função
de numeral.

C

O texto em espiral reproduz a forma do objeto da
imagem principal do anúncio, isso reforça o que há
de inusitado e surpreendente no produto, isto é, a
flexibilidade e a portabilidade, características que
são indicadas pelo adjetivo portátil e pela imagem
do anúncio.

D

Os adjetivos dobrado, flexível, pequeno e versátil
que aparecem no texto em espiral, foram usados
apenas para mostrar outras características do
produto anunciado, mas não há nenhuma relação
de sentido entre eles e o termo portátil.

E

No trecho “[...] e precisa estar sempre calçado”, o
termo em negrito é sinônimo de sapato.

QUESTÃO 14

“Dobrado sobre sua sola de couro extremamente
flexível, ele fica pequeno e portátil.”; o adjetivo em
destaque está flexionado no grau:
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A

superlativo relativo de superioridade, pois
destaca a característica do produto em relação a
outros.

B

superlativo absoluto analítico, pois intensifica a
característica do produto anunciado com o auxílio
da palavra extremamente.

C

comparativo de superioridade, pois compara a
característica do produto anunciado em relação a
outros produtos.

D

superlativo relativo de inferioridade, pois informa
a característica analisada é inferior às outras
características do produto.

E

normal, ou seja, não sofreu nenhuma variação de
grau.
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

Leia atentamente o cartaz e analise as informações para
assinalar a que está correta.

Leia este texto.

Era uma vez um belo jardim no formato de uma
ferradura com um muro de pedras no fundo e um banco
esculpido no meio dele. Os canteiros eram repletos de
flores que brilhavam com todas as cores e atraíram
pássaros e animais silvestres de todos os tipos. Era um
lugar feliz para se visitar, sendo frequentemente o
cenário escolhido para encontros tranquilos entre
amigos ou grandes festas de aniversário.
JANET TAYLOR LISLE. O jardim das crianças encantadas. São
Paulo: Salamandra,2006. P.44.(fragmento)

A

B

C

Na frase principal do anúncio, o termo
incomodados exerce a função de adjetivo.
Na frase “seja um jovem voluntário”, o termo em
destaque é um substantivo apenas do gênero
masculino.
“Os incomodados que mudem o mundo”; nessa
frase o termo incomodados refere-se ao substantivo
pessoas que está subentendido.

D

Os termos incomodados e voluntário, nesse
contexto, exercem a mesma classe gramatical
(adjetivo)

E

O termo incomodados, nesse contexto, exerce
função de substantivo (palavra substantivada), isso
devido à anteposição do artigo “os”
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Sobre a análise dos termos em destaque, assinale a
que está correta.
A

B

São artigos, pois antecedem substantivos e
adjetivos.
Em “[...] um belo e velho jardim”, o termo em negrito
é artigo indefinido que participa do processo de
substantivação do adjetivo belo.

C

São artigos que atribuem o mesmo sentido aos
substantivos que acompanham.

D

Se tentássemos ler o texto sem os artigos
destacados, o texto não teria o mesmo sentido, pois
a presença deles deixa o texto mais preciso, pois
determinam e em alguns casos particularizam os
substantivos a que se referem.

E

A ausência dos artigos no texto não acarretaria em
mudança de sentido, mostrando assim que eles não
são importantes para a construção de sentido do
texto.
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Leia este fragmento de texto para responder às
questões 17 e 18.

QUESTÃO 18

Das afirmações abaixo, assinale a que contém a
informação correta.
A

B

C

Foi ali que eu os vi! Naquele campo verde…
Faz cinquenta anos. Eu estava procurando uma ovelha
perdida e subi até lá. Primeiro vi uma luz piscando em
um clarão. Depois os vi nitidamente  homens e
mulheres, pequenino, dançando em roda.
Vou lhe contar. Corri para eles, e a primeira coisa que
me chamou a atenção foi a roupa  todos usavam
roupa vermelha ou branca. Vermelha ou branca. Uma
espécie de uniforme, sabe. […]
KEVIN CROSSLEY HOLLAND. A história do pastor. In:
Encanamento: contos de fada, fantasma e magia. São Paulo:
Companhia das Letrinhas, 2003. p.21.

D

E

Em “Naquele campo verde...”, o termo destacado é
formado pela contração da preposição DE + o
pronome do caso reto AQUELE.
“Primeiro vi uma luz piscando em um clarão”; os
verbos em destaque são da 1ª conjugação.
“– todos usavam roupa vermelha ou branca.”; o
verbo destacado está flexionado no pretérito
imperfeito do modo indicativo, mostrando que essa
ação era habitual no passado.
“Faz cinquenta anos.”; o termo em destaque indica
a ordem numa sequência, por isso é um numeral
ordinal.
Em “eu estava procurando uma ovelha...”; a
expressão em destaque é locução adjetiva.

QUESTÃO 19

Leia a tira.

QUESTÃO 17

Sobre os termos em destaque é correto afirmar que:
A

são pronomes substantivos porque substituem
substantivos.

B

são pronomes adjetivos porque acompanham
substantivos.

C

todos são pronomes de 1ª pessoa, pois referem-se
ao locutor, isto é, pessoa que fala.

D

o pronome lhe refere-se a homens e mulheres.

E

o pronome me refere-se ao interlocutor do texto,
isto é, ao leitor do texto.

Faça a análise das afirmações acerca do texto,
assinalando apenas a que está correta.
A

O pronome “Isso” refere-se ao substantivo
torcedores.

B

O pronome “Isso” refere-se à destruição do
Coliseu.

C

Se os personagens estivessem longe do Coliseu
deveriam empregar o pronome demonstrativo este
para situá-los em relação ao espaço.

D

Por estarem perto do Coliseu, deveriam usar o
pronome demonstrativo aquele.

E
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O pronome “Isso” está exercendo a função de
pronome adjetivo.
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 21

Leia a tira.

Texto 1

Fonte: <www.turmadamonica.com.br>

Sobre o texto 1, marque a resposta correta.
“A palavra rural vem do latim ruralis, de rus, que
significa ‘campo, terra para agricultura’. Portanto, a zona
rural também é chamada de campo e costuma agregar
aspectos mais naturais em suas paisagens com
menores modificações causadas pelo homem.”
Fonte: https://www.todoestudo.com.br/geografia/zona-rurale-zona-urbana

Os dois personagens da tirinha estão inseridos no
cenário rural, no entanto apresentam posturas diferentes
quanto



Sobre o estudo das formas verbais, é correto o que
se afirma em:

A

“disse” (1° balão) – verbo da 3ª conjugação.

B

“espremer” (1° balão) – está no gerúndio

C

“Ele usou” (1° balão) – 1ª pessoa do singular

D

“está fazendo” – o verbo destacado é chamado de
principal.

E

“mandei” (3° balão) – está no pretérito perfeito do
indicativo
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A

à visão social.

B

ao reflorestamento.

C

às relações interpessoais.

D

ao comprometimento nacional.

E

à relação com o meio ambiente.
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Texto 2

Texto 3
O boto e a Baía de Guanabara

Cibernauta
João Manuel Ribeiro

Do meu computador fiz nave,
da nave fiz casa,
da casa fiz asa,
da asa, fiz voo,
do voo fiz ilusão
– e nunca saí do chão.

QUESTÃO 22

A alternativa que melhor resume o texto é:
A

O ser humano é essencialmente sonhador.

B

A imaginação não faz parte da temática do poema.

C

O ser humano não necessita das inovações
tecnológicas.

D

A personagem só se preocupa em criar brinquedos
novos.

E

A personagem adora o mundo das histórias em
quadrinhos.

QUESTÃO 23

‘’Cibernauta” é uma palavra nova, criada a partir de
outras que já existem. As palavras a seguir, retiradas do
dicionário ou do uso cotidiano, são algumas delas:
“Ciberespaço: ambiente virtual criado por uma rede de
computadores.”; “Internauta: que navega pela internet.”
De acordo com essas informações, o significado de
“Cibernauta” seria

Piraiaguara sentiu um grande orgulho de ser
carioca. Se o Atobá Maroto tinha dado nome para as
ilhas, ele e todos os outros botos eram muito mais
importantes. Eles eram o símbolo daquele lugar
privilegiado: a cidade do Rio de Janeiro.
- A “mui leal e heroica cidade de São Sebastião
do Rio de Janeiro”.
Piraiaguara fazia questão de lembrar do título, e
também de toda a história da cidade e da Baía de
Ganabara.
Os outros botos zombavam dele:
- Leal? Uma cidade que quase acabou conosco,
que poluiu a baía? Heroica? Uma cidade que expulsou
as baleias, destruiu os mangues e quase não nos deixou
sardinhas para comer? Olha aí para o fundo e vê quanto
cano e lixo essa cidade jogou aqui dentro!
- Acorda do encantamento, Piraiaguara! O Rio
de Janeiro e a Baía de Guanabara foram bonitos sim,
mas isso foi há muito tempo. Não adianta ficar
suspirando pela beleza do Morro do Castelo, ou pelas
praias e pela mata que desapareceram. Olha que, se
continuar sonhando acordado, você vai acabar sendo
atropelado por um navio!
O medo e a tristeza passavam por ele como um
arrepio de dor. Talvez nenhum outro boto sentisse tanto
a violência da destruição da Guanabara. Mas,
certamente, ninguém conseguia enxergar tão bem as
belezas daquele lugar.
Num instante, o arrepio passava, e a alegria
brotava de novo em seu coração.
Hetzel, B. Piraiaguara. São Paulo: Ática, 2000. p. 16-20.

QUESTÃO 24

Os outros botos zombavam de Piraiaguara, porque ele
A

conhecia muito bem a história do Rio de Janeiro.

B

enxergava apenas o lado bonito do Rio de Janeiro.

C

julgava os botos mais importantes do que os outros
animais.
sentia tristeza pela destruição da Baía de
Guanabara.
enxergava somente o lado feio do Rio de Janeiro.

D
E

QUESTÃO 25

O fato que provoca a discussão entre as personagens é
A

capitão de uma navegação.

B

viajante do espaço virtual.

C

navegante do espaço sideral.

D

viajante de uma nave espacial.

E

navegante do mundo imaginário.
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A

a escolha de nomes de botos para a ilha.

B

a história da cidade do Rio de Janeiro.

C

o orgulho do boto pela cidade do Rio de Janeiro.

D

os perigos do Rio de Janeiro para os botos.

E

a colaboração dos moradores do Rio de Janeiro,
nas questões ambientais.

LG – 1º dia - Página 10

PROF. CARLOS MENEZES / PROFª. FLÁVIA MIRNNA / PROFª. GORETTI AMADO / PROFª. SUSI DARLAY / PROFª. VANESSA MACHADO

QUESTÃO 26

TEXTO PARA AS QUESTÕES 27 E 28.
Uma senhora

Dona Estefânia foi uma senhora feliz. Não
conhecendo a inveja, nunca falou mal de ninguém.
Compunha colchas de retalhos coloridos, colecionava
pratas de cinco mil-réis em caixas de sapato, viajava de
automóvel para fora de Belo Horizonte todas as manhãs,
para beber leite de vaca tirado na hora, confiava
infinitamente em Santo Antônio, achava uma graça
extraordinária na leitura do Diário da Tarde, ouvia
religiosamente o Teatro pelos ares da Rádio Mayrink
Veiga, não erguia a voz, não repreendia ninguém, nunca
permitiu em hipótese alguma que qualquer pessoa
saísse de sua casa antes de aceitar um doce, um
biscoito, um licor. Referia-se a meu avô português,
falecido muito antes, como sempre lhe chamou em vida:
seu Zé Campos.
Seca e resistente, aos oitenta anos, uma grave
infecção a derrubou durante vários meses. Todos
esperando sua morte a qualquer instante. Ela na cama,
a sofrer noite e dia, sem queixar-se, compadecida
daqueles que a velavam.
Descobriram a sulfa, dona Estefânia saltou da
cama e viveu mais cinco anos. Verdadeira, alegre como
a água. Só em certos momentos especiais era capaz de
perigosa malícia, no truco, quando blefava com o ar mais
cândido deste mundo.
(Paulo Mendes Campos. In: Balé do pato. 3. ed. São Paulo:
Ática, 2008. p.80.)

“Num certo reino, há muito tempo, vivia um
moleiro e sua filha, que além de bela, era muito hábil e
inteligente. Por essa razão, o pai sentia-se tão cheio de
si e orgulhoso que um dia, para contar vantagens, falou
ao rei do lugar que sua filha podia fiar ouro de palha.
Aquele rei, que era louco por dinheiro, ao ouvir a história
do moleiro, ficou agitado e ordenou que a moça fosse
trazida à sua presença. Ele a conduziu, então, para um
quarto onde havia uma enorme quantidade de palha e
também uma roca de fiar.
[...]”
QUESTÃO 27

O trecho apresentado é o início do conto maravilhoso
Rumpelstiltskin, de acordo com a leitura do texto,
marque a única opção que apresenta uma afirmação
CORRETA.
A

B

C
D
E

As expressões “Num certo reino” e “há muito tempo”
indicam o tempo e o espaço exatos em que a
história acontece.
O narrador é personagem.
Não é possível saber quais são os personagens
pois não há registro do nome deles.
Através do trecho é possível definir alguns traços da
personalidade das personagens.
É possível afirmar quem é o personagem principal
do conto apenas com a leitura desse trecho inicial.

GLOSSÁRIO
sulfa: antibacteriano que consiste em algum diverso
sintético orgânico combinado capaz de inibir o
crescimento de bactérias.
truco: jogo de cartas.
blefar: falar algo que não é verdade ou dizer que vai
fazer alguma coisa que não vai.
cândido: sincero, inocente, puro.


QUESTÃO 28

Dos trechos a seguir, marque o único que representa um
discurso indireto.

B

“Num certo reino, há muito tempo, vivia um moleiro
e sua filha, que além de bela, era muito hábil e
inteligente.”
“Por essa razão, o pai sentia-se tão cheio de si...”

C

“Aquele rei, que era louco por dinheiro...”

A

Sobre o texto lido é correto dizer que...
A

há o predomínio da descrição.

B

é um texto predominantemente narrativo.

C

trata-se de uma fábula.

D

é a página de um diário.

E

é um conto maravilhoso.
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D

E

“Ele a conduziu, então, para um quarto onde havia
uma enorme quantidade de palha e também uma
roca de fiar.”
“ficou agitado e ordenou que a moça fosse trazida à
sua presença”
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TEXTO PARA AS QUESTÕES 29 E 30.
QUE SAUDADE DA MINHA PROFESSORINHA
A primeira presença em meu aprendizado
escolar que me causou impacto, e causa até hoje, foi
uma jovem professorinha. É claro que eu uso esse
termo, professorinha, com muito afeto. Chamava-se
Eunice Vasconcelos (1909 – 1977), e foi com ela que eu
aprendi a fazer o que ela chamava de “sentenças”.
Eu já sabia ler e escrever quando cheguei à
escolinha particular de Eunice, aos 6 anos. Era,
portanto, a década de 20. Eu havia sido alfabetizado em
casa, por minha mãe e meu pai, durante uma infância
marcada por dificuldades financeiras, mas também por
muita harmonia familiar. Minha alfabetização não me foi
nada enfadonha, porque partiu de palavras e frases
ligadas à minha experiência, escritas com gravetos no
chão de terra do quintal.
Não houve ruptura alguma entre o novo mundo
que era a escolinha de Eunice e o mundo das minhas
primeiras experiências – o de minha velha casa do
Recife, onde nasci, com suas salas, seu terraço, seu
quintal cheio de árvores frondosas. A minha alegria de
viver, que me marca até hoje, se transferia de casa para
a escola, ainda que cada uma tivesse suas
características especiais. Isso porque a escola de
Eunice não me amedrontava, não tolhia minha
curiosidade.
[...]
QUESTÃO 29

No texto lido, o autor relata um episódio marcante de sua
vida. O emprego do termo “professorinha” se justifica
pelo(a)...
A

fato de a professora dar aula para crianças.

B

afeto de Paulo Freire pela professora.

C

tamanho físico da professora.

D

qualidade inferior característica da professora.

E

idade da professora na época.

QUESTÃO 30

O texto lido é o trecho de...
A

uma fábula.

B

um diário.

C

um relato pessoal.

D

um conto maravilhoso.

E

Uma tirinha.
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 31 a 60
QUESTÃO 31

Analise a tirinha:

Imagem 3 (atendente de caixa)
A
B
C
D

E

as imagens 1 e 2 referem-se ao setor secundário da
economia.
a imagem 3 representa o setor primário.
a imagem 1 indica o setor primário e as imagens 2
e 3 indicam o setor terciário.
as imagens 1, 2 e 3 representam-se,
respectivamente, os setores secundário, terciário e
primário da economia.
as imagens 1 e 3 referem-se ao setor terciário, e a
imagem 2, ao setor secundário.

A Tirinha retrata
A

uma paisagem natural.

B

D

uma paisagem natural que sofreu degradação,
provocada pelo homem.
uma paisagem cultural, mas com poucos elementos
humanizados, devido à devastação.
uma paisagem completamente humanizada.

E

uma paisagem humanizada degradada.

C

QUESTÃO 32

Considere as imagens a seguir e assinale a alternativa
correta:

QUESTÃO 33

“A Paisagem e o Lugar se apresentam como bases da
introdução a geografia, a partir dessas percepções
podemos ver o mundo a nossa volta com outros olhos e
questioná-lo”
1. A paisagem é considerada tudo aquilo que vemos em
um determinado momento.
2. A paisagem pode apenas ser modificada pelos
elementos naturais, jamais pelo homem.
3. A casa, o Shopping, o playground, a escola, todos
esses lugares podem ser considerado como parte do
espaço vivido de uma pessoa se ela costuma
frequentar.
4. Pode-se dizer que a cidade inteira que você mora faz
parte do seu espaço vivido.
5. Em geral o homem altera a paisagem para atender
as suas necessidades.
A sequência correta é:

Imagem 1 (Professor)

A

V-V-F-F-V

B

F-F-V-F-V

C

V-V-F-V-F

D

V-F-V-F-V

E

F-V-F-V-F

Imagem 2 (operários)
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 36

Leia o texto a seguir:

Analise a figura abaixo e assinale a opção que
corresponde,
respectivamente,
às
coordenadas
geográficas dos pontos X e Z.

[...] Fechado ao sul pelo morro, descendo pela
gargantas até o rio, fechavam-no, a oeste, uma muralha
e um vale. De fato, curvando naquele rumo, o VazaBarris, comprimido entre as últimas casas e as escarpas
a pique dos morros sobranceiros, torcia para o norte feito
um cañion fundo. A sua curva forte rodeava a depressão
em que surgia o povoado, que se trancava a leste pelas
colinas, a oeste e norte pelas ladeiras das terras mais
altas, que dali crescia até aos muros extremos do
Cambaio e do Caipá; e ao sul pela montanha. [...]
CUNHA, Euclides da. Os Sertões. Disponível em:
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000091.p
df. Acesso em: 4 abr. 2007. (ADAPTADO)

O texto acima descreve um (a):
A

Indique o item que apresenta as corretas latitudes e
longitude de X e Z:

A

X = Latitude: 60º Sul e Longitude: 15º Oeste.
Z= Latitude 30º Sul e Longitude: 90º Leste.

B

X = Latitude: 15º Norte e Longitude: 60º Leste
Z= Latitude 90º Norte e Longitude: 30º Oeste.

C

X = Latitude: 60º Norte e Longitude: 15º Leste.
Z= Latitude 30º Norte e Longitude: 90º Oeste.

D

X = Latitude: 15º Sul e Longitude: 60º Oeste.
Z= Latitude 90º Sul e Longitude: 30º Leste.

Paisagem humanizada.

B

Espaço.

C

Paisagem natural.

D

Lugar.

E

Paisagem cultural.

QUESTÃO 35

Observe com atenção o desenho a seguir.

E

X = Latitude: 60º Sul e Longitude: 15º Oeste.
Z= Latitude 60º Norte e Longitude: 15º Leste

De acordo com o desenho, considerando que são 17
horas, se a bola for chutada do centro em direção aos
pontos A, B e C respectivamente, as direções
percorridas serão:
A

Norte, Sudeste e Sul.

B

Leste, Sudoeste e Oeste.

C

Norte, Sudoeste e Sul.

D

Sul, Noroeste e Norte.

E

Norte, Sul e Sudeste.
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QUESTÃO 37

Observe os mapas abaixo.

Sabe-se que, além de fatores regionais, o principal
elemento que propicia as baixas temperaturas e
favorece o “turismo de inverno” em países como
Finlândia, Suécia, Noruega e Rússia é:
A
B

C

D

I. Os dois são mapas políticos e estão representados
na mesma escala.
II. A distância gráfica entre dois pontos no mapa 2 é
menor que a distância entre esses mesmos pontos
no mapa 1.
III. As escalas do mapa 1 e 2 são de diferentes valores.
IV. Nas duas escalas, um centímetro do mapa
corresponde à mesma quantidade de quilômetros na
área real.

E

a posição desses países em baixas latitudes, em
função de sua proximidade com os polos.
posição desses países em altas latitudes, pois
nesses locais os raios solares sempre incidem de
forma inclinada.
a posição desses países em regiões temperadas
localizadas em cadeias montanhosas, em que a
altitude torna-se fator decisivo para a diminuição
das temperaturas.
a distribuição desigual do calor na Terra, que
direciona todas as massas de ar quente para as
zonas polares.
a proximidade com a linha do Equador, fazendo
com que a temperatura seja menor

QUESTÃO 39

Leia:

A

I e II.

“Debaixo da litosfera há grandes massas de rocha
viscosa que se movimentam lentamente. Esse
movimento acontece como a água aquecida em uma
panela: o que está quente sobe e, ao chegar às
camadas superiores esfria; o material mais frio desce e
substitui aquele mais quente que subiu”.

B

II e III.

O Texto refere-se a

C

I e III.

D

II e IV.

E

III e IV.

A análise das afirmativas relacionadas aos mapas
permite concluir que estão CORRETAS apenas as
alternativas:

QUESTÃO 38

Leia o texto e identifique o que se pede:

A

Cordilheiras.

B

Subducção.

C

Placas tectônicas.

D

Correntes de convecção.

E

Tsunamis.

Alheia à crise, Finlândia está na rota dos amantes do
frio.
Se há quem se incomode com as baixas
temperaturas e fuja do inverno, há também uma
crescente busca pelos países nórdicos. Com
temperaturas que podem chegar aos -40°C durante o
inverno, a Finlândia é um destino que atrai exatamente
pelo frio e pelo desejo de ir a um lugar fora da rota
turística tradicional.
Como o próprio Conselho de Turismo finlandês
indica no seu site, o país é para quem quer se refugiar,
escapar dos lugares abarrotados e dos roteiros
consagrados e aproveitar o frio, a neve e a natureza. É
comum as agências de viagem oferecerem pacotes que
incluem, além da capital finlandesa, Helsinque, os
países da Escandinávia (Dinamarca, Noruega e Suécia)
e a Rússia. Planos como estes podem variar entre 2 mil
e 3 mil euros para viagens de duas semanas, com um
ou dois dias em Helsinque [...].
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QUESTÃO 40

QUESTÃO 42

Observe a ilustração que demonstra a Cordilheira
(Dorsal) Mesoceânica:

Um garoto, durante o primeiro dia de suas férias, viajou
com os seus pais, de avião, para uma belíssima praia
brasileira. Neste mesmo dia, praticaram mergulho e, ao
anoitecer, caminharam em uma trilha ecológica bastante
conhecida na cidade onde estavam hospedados.
Pode-se afirmar que neste mesmo dia este garoto
passeou, respectivamente, por partes da:

O movimento tectônico existente na área de formação
da Cordilheira Mesoceânica é
A

Divergente, pois as placas se chocam.

B
C

Convergente, possibilitando a formação de falhas
nessas placas.
Divergente, pois as placas se separam.

D

Transformante, já que as placas se separam.

E

Convergente, pois as placas raspam uma na outra.

A

hidrosfera, atmosfera, e litosfera.

B

atmosfera, litosfera e hidrosfera.

C

litosfera, atmosfera e hidrosfera.

D

litosfera, hidrosfera e atmosfera.

E

atmosfera, hidrosfera e litosfera.

QUESTÃO 43

Analise o desenho esquemático e marque a afirmativa
correta.

QUESTÃO 41

Relacione as colunas.
1- Atmosfera
2- Hidrosfera
3-Litosfera
4- Biosfera
( )
( )
( )

( )

É o conjunto das águas sob forma líquida da
superfície.
É a camada formada pela crosta, constituídas
por rochas e minerais;
Nessa camada se processa um conjunto de
relações de interdependência dos diversos
elementos que se influenciam mutuamente
como os seres vivos, o ar, a água, a radiação
solar.
É uma camada de proteção gasosa, formada
por diferentes gases que variam conforme a
altitude.

A
B
C
D
E

Uma das prováveis causas da extinção de 2 foi o
predatismo realizado por 1.
1 e 2 viveram durante muito tempo juntos, mas
numa relação harmônica.
1 conseguiu domesticar 2 pelo fato de ele ser
herbívoro e inofensivo.
1 e 2 jamais se encontraram, pois, quando 1 surgiu,
2 já estava extinto.
Essa cena só é vista em desenho animado, pois,
quando 2 se extinguiu, não havia nenhum tipo de
mamífero na terra.

A sequência que completa corretamente as colunas é
A

1–2–3–4

B

4–3–2–1

C

3–4–1–2

D

2–3–4–1

E

2–1–3–4
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QUESTÃO 44

QUESTÃO 46

Pelo olhar do poeta, também é possível compreender
determinados aspectos essenciais para a conceituação
da História. Leia, por exemplo, Carlos Drummond de
Andrade:

“A História humana não se desenrola apenas nos
campos de batalha e nos gabinetes presidenciais. Ela se
desenrola também nos quintais entre plantas e galinhas,
nas ruas de subúrbios, nas casas de jogos, nos
prostíbulos, nos colégios, nas usinas, nos namoros de
esquinas.” – Ferreira Gullar

“Aconteceu há mil anos?
Continua acontecendo.
Nos mais desbotados panos
Estou me lendo e relendo.”
Ou, ainda, do mesmo autor:
“O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens
presentes, a vida (presente.)”
Podemos dizer que História é a ciência que:
A
B
C

D
E

estuda os acidentes históricos e geográficos do
planeta Terra.
se fundamenta unicamente em documentos
escritos.
estuda os acontecimentos do passado dos homens
utilizando-se dos vestígios que a humanidade
deixou
estuda os acontecimentos presentes para prever o
futuro da humanidade.
estuda a causalidade dos fenômenos físicos e
sociais com base no empirismo.

No que refere ao fato histórico e à produção do
conhecimento histórico, é correto afirmar que:
A

B

C

D

E

o fato histórico não tem que ser, necessariamente,
um grande acontecimento; ele também se faz no
cotidiano das pessoas.
a missão do historiador é, a partir dos documentos
primários; estabelecer os fatos históricos e estudálos somente através das fontes escritas.
o trabalho do historiador é mostrar os fatos como
realmente
ocorreram,
não
cabendo
uma
abordagem crítica.
a nova História tem-se preocupado, basicamente,
em gerar uma produção histórica baseada apenas
no estudo do passado, sem relação com o presente.
a História atual enfoca fatos históricos
protagonizados por “Heróis”, pois só eles são
importantes para a sociedade

QUESTÃO 45

“Eu era garotão ainda quando a Força Expedicionária
Brasileira chegou à Itália. Passaram na minha cidade,
porque foram de Salermo para Siena. Fazia parte do
batalhão um cidadão italiano, que veio para cá
pequenino e depois se naturalizou. O pai deste soldado
tinha deixado uma filha pequena na Itália com um irmão
que não conseguia ter filho nenhum. Então o rapaz sabia
que tinha uma irmã em Paola, que ele não conhecia e
que era criada por um tio. Pediu consentimento para os
oficiais e chegou em Paola, chegou lá para conhecer a
irmã. Não sabia nem falar italiano, só falava português.
Ninguém entendia nada. Aí procuraram o meu pai, que
falava bem o português e meu pai serviu de intérprete
para ele poder conhecer a irmã.”
(Depoimento de Vicenzo Figlino) – (In:
GOMES, A.C. (org). “Histórias de família entre a Itália e o
Brasil”. Niterói: Muiraquitã, 1999.)

Uma das formas que o historiador utiliza para estudar
uma época é recolher depoimentos de pessoas que
viveram experiências no passado. O depoimento acima
pode estar identificado por um tipo de memória ligado a
um contexto histórico e pode ser classificado como uma
fonte histórica oral. Além das fontes orais, existem fontes
históricas imateriais, que podem ser:
A

fotografias e roupas

B

livros e jornais

C

pinturas e monumentos

D

fósseis e armas

E

lendas e línguas
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QUESTÃO 47

QUESTÃO 48

Para explicar os primeiros aglomerados humanos, no
mundo antigo, leva-se em consideração a combinação
de fatores sociais, demográficos, religiosos e políticos.

À luz do conhecimento atual, observe a ilustração abaixo
e aponte a alternativa que melhor responde a pergunta:
o homem é originário do macaco?

Assinale a alternativa que reúne fatores decisivos para
o surgimento da cidade antiga.
A

B

C

D

E

A sedentarização, a produção de excedentes na
agricultura e o aparecimento de ofícios permitiram a
sobrevivência dos homens e o surgimento das
cidades.
As guerras, o surgimento da propriedade privada e
a religião obrigavam o homem a se fixar e buscar
proteção junto aos aglomerados.
O desenvolvimento do trabalho de artífices como
ceramistas, cuteleiros, ferreiros, marceneiros e a
grande desorganização do mundo rural.
O monoteísmo substituindo o politeísmo e a
necessidade de comercializar produtos artesanais
determinaram a fixação do homem em um espaço
menor.
A invenção da roda, o monoteísmo e as grandes
construções possibilitaram o aumento da
população, e com ela, o êxodo rural.
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A

B

C

D

E

A espécie Homo sapiens se distingue de outros
hominídeos e, portanto, não se originou dos
macacos, que são primatas.
Os gêneros Homo e Australopithecus representam
o homem moderno e conviveram na mesma época
com os macacos; assim, não são seus
descendentes.
Chimpanzés
são
bípedes
e
parecidos
morfologicamente com o homem; portanto, os
chimpanzés deram origem ao homem.
Os seres humanos e chimpanzés possuíam um
ancestral em comum e divergiram ao longo da
evolução.
Os seres humanos e chimpanzés convergiram ao
longo da evolução desenvolvendo características
semelhantes

QUESTÃO 49

“Para alguns povos Agricultores e Ceramistas a
agricultura foi se tornando a principal atividade produtora
de alimentos.” De acordo com o texto supõe-se que os
povos agricultores ceramistas eram:
A

Sedentários

B

Nômades

C

Seminômades

D

Sambaquis

E

comerciantes
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QUESTÃO 50

QUESTÃO 52

"-Se um arquiteto constrói uma casa para alguém,
porém não a faz sólida, resultando daí que a casa venha
a ruir e matar o proprietário, este arquiteto é passível de
morte. - Se, ao desmoronar, ela mata o filho do
proprietário, matar-se-á o filho deste arquiteto." O
preceito legal anterior pertence ao seguinte Código:
A

Corpus Juris Civilis.

B

Código de Hamurabi.

C

Código de Direito Canônico.

D

Código Napoleônico.

E

Código Romano

QUESTÃO 51

Segundo a explicação mais difundida sobre o
povoamento da América, grupos asiáticos teriam
chegado a esse continente pelo Estreito de Bering, há
18 mil anos. A partir dessa região, localizada no extremo
noroeste do continente americano, esses grupos e seus
descendentes teriam migrado, pouco a pouco, para
outras áreas, chegando até a porção sul do continente.
Entretanto, por meio de estudos arqueológicos
realizados no Parque Nacional da Serra da Capivara
(Piauí), foram descobertos vestígios da presença
humana que teriam até 50 mil anos de idade.
Validadas, as provas materiais encontradas pelos
arqueólogos no Piauí
A

B

Examine as proposições e responda de acordo com o
código.
I. A região que compreendia a Mesopotâmia, entre os
rios Tigre e Eufrates e atualmente parte do Iraque, foi
habitada entre 3200 e 2000 a.C. por diferentes
povos, entre os quais se incluíam os sumérios.
II. As cidades da Mesopotâmia era chamadas de
cidades- Estado, pois eram independentes entre si
III. Outro importante rei babilônico, em cujo império
foram construídas grandes obras arquitetônicas, foi
Nabucodonosor, que também viveu antes do
nascimento de Cristo.
A

Todas as proposições são verdadeiras.

B

Apenas as proposições I e II são verdadeiras.

C

Apenas as proposições I e III são verdadeiras.

D

Apenas as proposições II e III são verdadeiras.

E

Todas as proposições são falsas.
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C
D
E

comprovam que grupos de origem africana
cruzaram o oceano Atlântico até o Piauí há 18 mil
anos.
confirmam que o homem surgiu primeiramente na
América do Norte e, depois, povoou os outros
continentes.
contestam a teoria de que o homem surgiu primeiro
na América do Sul.
confirmam que grupos de origem asiática cruzaram
o Estreito de Bering há 18 mil anos.
contestam a teoria de que o povoamento da
América teria iniciado há 18 mil anos.
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QUESTÃO 53

QUESTÃO 55

Nos últimos anos, apoiada em técnicas mais avançadas,
a arqueologia tem fornecido pistas e indícios sobre a
história dos primeiros habitantes do território brasileiro
antes da chegada dos europeus. Sobre esse período da
história, é possível afirmar que:

Leia o texto e responda:

A

B

C

D

E

as práticas agrícolas, até a chegada dos europeus,
eram desconhecidas por todas as populações
nativas que, conforme os vestígios encontrados,
sobreviviam apenas da coleta, caça e pesca.
os vestígios mais antigos de grupos humanos foram
encontrados na região do Piauí e as datações sobre
suas origens são bastante controvertidas, variando
entre 12 mil a 40 mil anos.
os restos de sepulturas e pinturas encontrados em
cavernas de várias regiões do país indicam que os
costumes e hábitos desses primeiros habitantes
eram idênticos aos dos atuais indígenas nas
reservas.
os sambaquis, vestígios datados de 20 mil anos,
comprovam o desconhecimento da cerâmica entre
os indígenas da região, técnica desenvolvida
apenas entre povos andinos, maias e astecas.
os sítios arqueológicos da ilha de Marajó são provas
da existência de importantes culturas urbanas com
sociedades estratificadas que mantinham relações
comerciais com povos das Antilhas e América
Central.

Tales de Mileto (624 a.C.-558 a.C.) foi um filósofo,
matemático e astrônomo grego. Foi considerado um dos
mais importantes representantes da primeira fase da
filosofia grega, chamada de Pré-Socrática ou naturalista.
Ele nasceu em Mileto, antiga colônia grega, na Ásia
Menor, atual Turquia. Foi o fundador da Escola de
Mileto. Acreditava na existência de um "princípio único"
que deu origem de toda a existência, embora outros
filósofos e discípulos seus não concordassem, como
Anaximandro e Anaxímenes.
Tales inaugurou o método de observação e especulação
da natureza diferente das explicações mitológicas e
mágicas para todas as coisas, em vigor naquela época.
Texto adaptado. FONTE:
https://www.ebiografia.com/tales_de_mileto/

Sobre Tales de Mileto e sua teoria sobre a origem da
natureza assinale o item CORRETO:
A

Tales de Mileto é considerado o filósofo de menor
importância dentro da história da filosofia porque ele
foi o último dos naturalistas.

B

A água e o fogo formavam a matéria primordial que
o ele afirmou serem ambas a origem da natureza.

QUESTÃO 54

C

Responda a esta questão com base nas teorias de
Charles Darwin e na charge abaixo, que foi publicada
por seus contemporâneos, após o lançamento do livro A
origem das espécies.

Para ele a arché era formada pela ápeiron. Não se
sabia ao certo qual era o elemento formador da
natureza.

D

Tales inovou com uma ideia racional que explicava
que tudo na natureza surgiu a partir da água.

E

Para ele a arché era formada pelo ar. O ar infinito
estaria presente em tudo e seria a partir dele que a
natureza teria surgido.

Em 1861, a sociedade não aceitou a proposta de
Darwin, a qual sugeria que:
A
B
C

Os macacos seriam mais evoluídos que os
homens.
Os homens e os macacos possuiriam um ancestral
comum.
Os macacos poderiam vir a ser homens ao longo da
evolução.

D

Os macacos derivariam de hominídeos.

E

Os homo sapiens são os mais antigos hominídeos
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QUESTÃO 56

QUESTÃO 58

Os filósofos que pertenceram as Escolas Pluralistas,
assim como os outros “filósofos da natureza” buscavam
compreender os processos naturais e descobrir uma
forma de explicá-los a partir dos elementos que
pertenciam a própria natureza.

“Elas são o conjunto de regras estabelecidas em uma
sociedade que dizem como devemos agir. De um modo
geral, elas estão presentes em todas as sociedades das
mais variadas formas e aspectos, muda conforme a
sociedade e a partir dela pode ser possível a experiência
de viver em grupos.”

Sobre os filósofos das escolas pluralistas, assinale o
item CORRETO:
A

B

C

D
E

Estes filósofos ficaram conhecidos como présocráticos, porque todos eles viveram antes de
Aristóteles.
Estes filósofos acreditavam apenas no mito de
Prometeu e descartava todas as outras histórias
mitológicas que explicavam a natureza.
Eles acreditavam que existia uma determinada
substância primordial, apenas um elemento básico
que deu origem a toda a natureza.
Os filósofos pluralistas foram os filósofos que se
dedicavam ao estudo dos mitos verdadeiros.
Os filósofos pluralistas compartilhavam a ideia de
que a arché seria formada por mais de um
elemento.

A afirmação acima é uma explicação para qual conceito
abaixo:
A

A afirmação acima corresponde a explicação do que
é a Sociologia.

B

A frase acima relata o entendimento do são os
papéis sociais.

C

Diante das palavras acima podemos dizer que elas
descrevem as normas sociais.

D

A explicação diz respeito ao entendimento do que é
sociedade.

E

A frase se refere ao conceito explicativo do que são
as Ciências Sociais.

QUESTÃO 57

De acordo com a teoria desenvolvida por eles tudo o que
existe é composto por elementos indivisíveis e invisíveis
chamados átomos. Essa palavra de origem grega
significa “não parte”, “não se divide”. Portanto, a Arché
da natureza para eles era os átomos.

Assinale a alternativa em que apresente os filósofos que
são os responsáveis pela criação da Teoria atomista:
A

Tales e Anaximandro.

B

Leucipo e Parmênides.

C

Leucipo e Heráclito.

D

Leucipo e Demócrito.

E

Heráclito e Parmênides.

Provão Módulo Enem/2017 – 6º Ano

CH – 1º dia - Página 21

PROF. JAIRO ISRAEL / PROF. RAFAEL ÁLVARES / PROFª. SÔNIA REGINA

QUESTÃO 59

QUESTÃO 60

Leia o texto com atenção e responda:

Leia com atenção:

Hacker brasileiro relata 'carreira' de crimes online
De cibercafé em favela, 'Fabio' diz que não rouba de
quem não tem dinheiro.
Fábio se curva sobre um computador velho em um
cibercafé escuro e sujo de uma favela de São Paulo - ele
está aprendendo os conhecimentos básicos para
cometer crime online.
Fábio - nome fictício - está tendo aulas online com
hackers mais experientes e é surpreendentemente
franco sobre a nova carreira.
"Eu compro pequenas coisas - celulares, câmeras.
Dessa forma, as pessoas nem sabem que eu estou
usando o cartão delas", afirma.
Fonte: www.g1.globo.com

A socialização é o
processo pelo qual as
pessoas apreendem e
internalizam as normas e
valores que prevalecem
na sociedade em que
vivem e fazem o mesmo na cultura específica que
detém. O sucesso que a pessoa conseguir neste
processo será determinante na hora de desempenharse com sucesso dentro da sociedade que pertence,
porque será esta aprendizagem de normas e valores
que lhe permitem obter as habilidades necessárias para
chegar ao êxito. Também, podemos entender a
socialização como o processo de conscientização
realizado por um indivíduo sobre a estrutura social que
está inserida.
Fonte: http://queconceito.com.br/socializacao

Analisando sociologicamente a conduta de Fábio,
podemos dizer que ele:
A

É um cidadão esperto e sabe como conseguir
objetos que são bastante importantes para a vida
dele.

B

É um cidadão consciente das normas sociais
estabelecidas na sociedade a qual ele faz parte.

C

Ao que parece é uma pessoa habituada a não
cumprir as normas sociais formais de sua
sociedade.

D

Provavelmente é um cidadão habituado a não
cumprir as normas sociais informais de sua
sociedade.

E

É um integrante da polícia que se disfarçou de um
criminoso.
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Sobre as etapas em que se processa a socialização
assinale o item correto:
A

Socialização primária e socialização terciária.

B

Socialização primária, socialização secundária e
socialização terciária.

C

Socialização primária e socialização secundária.

D

Socialização primeira, socialização da vida.

E

Socialização da família, socialização da escola e
socialização da vida.
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