Diário do Nordeste

FORTALEZA, 2 de outubro de 2017.

COMENTÁRIOS DAS QUESTÕES
PROPOSTAS
Questão 1 – A frase apelativa “fique longe do cigarro” associada ao enunciado “viver bem é viver com saúde” sugere a ideia de que manter-se longe
do cigarro traz mais disposição, fato que também está sugerido através dos
recursos visuais do cartaz.
Resposta correta: B
Questão 2 – Os dois textos têm em comum o fato de professarem o ideal de
uma vida simples, distante dos grandes centros urbanos, que são os princípios básicos da estética árcade, revelados pelas expressões em latim
carpe diem – aproveite o dia;
fugere urbem – fugir da cidade;
locus amoenus – lugar agradável;
aurea mediocritas – simplicidade áurea.
Resposta correta: B
Questão 3 – Patativa do Assaré é uma das muitas antonomásias (referência
a alguém por suas características/qualidades) de Antônio Gonçalves da
Silva, um dos maiores poetas populares brasileiros. Também conhecido
como o “Castro Alves do Sertão” ou o “porta-voz do nordestino”, Patativa
do Assaré sempre teve consciência de seu objeto poético e de quem é seu
público-alvo. Um poeta consciente dos problemas de sua terra e de sua
gente, que fez de sua poesia uma voz dos deserdados da sorte no Nordeste
brasileiro. Temas como seca, latifúndio e êxodo rural foram constantes em
sua produção poética.
Resposta correta: B
Questão 4 – O poema de Ferreira Gullar tem uma natureza argumentativa, já que discute a oposição entre a brancura e a doçura do
açúcar e o trabalho amargo em usinas escuras de quem o produziu.
Para a discussão desse tema, o poeta vale-se da antítese, uma figura de linguagem que indica oposição a partir de pares de palavras, como
doce x amargo, branco x escuro.
Resposta correta: A
Questão 5 – No texto, a função poética soma-se à função metalinguística,
tratando de tópicos específicos sobre o ato de fala. Neste caso, valoriza-se
o falar coloquial em detrimento do modo tradicional regido pelas regras da
gramática, por exemplo, o uso da próclise em detrimento da ênclise que
seria o mais adequado.
Resposta correta: C
Questão 6 – O verbete é um gênero textual que consiste em fazer registros, anotações ou apontamentos acerca de um termo além de conceitos,
exemplos e usos desse termo. Desse modo, tal gênero deve valer-se de
uma linguagem objetiva a fim de transmitir com clareza, coesão e coerência
determinados conteúdos.
Resposta correta: D
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Questão 7 – Na verdade, variação diatópica trata-se de uma diversidade
linguística regional ou geográfica, apresentadas por pessoas de diferentes
regiões que falam a mesma língua. As variações diatópicas são responsáveis pelos regionalismos ou falares locais. Esses falares representam os
costumes e a cultura de cada região.
A título de exemplificação, podemos citar as diferenças do português falado
no Brasil para o português falado em Portugal.
Resposta correta: B
Questão 8 – Entende-se por jocoso aquilo que provoca o riso, é engraçado,
divertido, cômico. Na primeira fase do Modernismo, a adesão aos efeitos
de humor na poesia está associada à tentativa de construção de elementos
identitários brasileiros na composição literária.
Resposta correta: C
Questão 9 – Em virtude de tratar-se de um texto formal para solicitação de
algo no âmbito escrito, o texto em formato de requerimento requer o uso da
língua na sua modalidade padrão. Trata-se de um tipo de texto que prima
pelo uso da função referencial da linguagem em virtude de sua objetividade.
Resposta correta: A
Questão 10 – O texto não verbal antecipa a desconformidade no caso; e o
texto verbal vem confirmar a discrepância entre um senhor de terno e gravata em plena praia e um surfista muito bem enquadrado em tal situação
social. Os surfistas não compartilham da versão em prestígio na sociedade
brasileira, o que desmascara o preconceito linguístico e reverbera a necessidade de comunicação e de não privilégios sociais.
Resposta correta: E
Questão 11 – A imagem propõe o conceito de que o ser humano, hoje, por
ser tão dependente das redes sociais, acaba privando-se de viver de uma
forma real, em função da utilização contínua das redes sociais.
Resposta correta: E
Questão 12 – A composição de Gilberto Gil, ligada temporalmente ao advento da Internet (décadas de 1990/2000), aponta para a necessidade que
todos os indivíduos viriam a ter, no caso hoje, de estarem e sentirem-se
inseridos nesse novo contexto comunicativo mundial.
Resposta correta: B
Questão 13 – As novas tecnologias da comunicação são incrementos da
contemporaneidade para o hábito da leitura, uma vez que a sociedade na
qual estamos inseridos hoje é chamada de sociedade da informação. Desse
modo, o advento de novas ferramentas de linguagem acaba por contribuir
para a formação de heterogêneos tipos de leitores.
Resposta correta: D
Questão 14 – De acordo com os novos ordenamentos culturais e jurídicos
das comunicações em sociedade, a presença do tradutor de libras no canto
superior ou inferior das telas, em programas ou conferências, acentua como
necessidade uma atitude inclusiva. Por enquanto longe do ideal, mas já respeitada por muitos veículos de comunicação.
Resposta correta: D
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