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1. 

 
 

Para cumprir sua função social, o gênero notícia precisa divulgar informações novas. No texto 

Giocondas gêmeas, além de ser confirmada a existência de uma tela gêmea de Mona Lisa e de 

serem destacadas as diferenças entre elas, o valor informativo do texto está centrado na 
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a) afirmação de que a Gioconda genuína estava na fase da meia-idade. 

b) revelação da identidade da mulher pintada por Da Vinci, a florentina Lisa Gherardini. 

c) consideração de que as produções artísticas de Da Vinci datam do período 

renascentista. 

d) descrição do fato de que a tela original mostra um manto sobre o ombro esquerdo da 

personagem. 

e) confirmação da hipótese de que Da Vinci teve assistentes que o auxiliaram em algumas 

de suas obras. 

 

 

2. Os esportes podem ser classificados levando-se em consideração diversos critérios, como a 

quantidade de competidores, a relação com os companheiros de equipe, a interação com o 

adversário, o ambiente, o desempenho comparado e os objetivos táticos da ação. Os 

chamados esportes de invasão ou territoriais são aqueles nos quais os competidores entram 

no setor defendido pelo adversário, objetivando atingir a meta contrária para pontuar, além de 

se preocupar em proteger simultaneamente a sua própria meta.  

GONZALEZ, F. J. Revista Digital, Buenos Aires, n. 71, abr. 2004 (adaptado).  
 

São exemplos de esportes de invasão ou territoriais: 

a) Handebol, basquetebol, futebol e voleibol. 

b) Rúgbi, futsal, natação e futebol americano. 

c) Tênis de mesa, võlei de praia, badminton e futevôlei. 

d) Basquetebol, handebol, futebol e futsal. 

e) Ginástica olímpica, beisebol, judõ e tae kwon do. 

 

 

3. Mães  

Triste, mas verdadeira, a constatação de Jairo Marques  colunista que tem um talento raro 

 em seu texto "E a mãe ficou velhinha" ("Cotidiano", ontem). Aqueles que percebem que a 

mãe envelheceu sempre têm atitudes diversas. Ou não a procuram mais, porque essa é uma 

forma de negar que um dia perderão o amparo materno, ou resolvem estar ao lado dela o 

maior tempo possível, pois têm medo de perdê-la sem ter retribuído plenamente o amor que 

receberam. 

Leonor Souza (São Paulo, SP)  Painel do Leitor. Folha de S. Paulo, 29 fev. 2012 
 

Os gêneros textuais desempenham uma função social específica, em determinadas situações 

de uso da língua, em que os envolvidos na interação verbal têm um objetivo comunicativo. 

Considerando as características do gênero, a análise do texto Mães revela que sua função é 
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a) ensinar sobre os cuidados que se deve ter com as mães, especialmente na velhice. 

b) influenciar o ânimo das pessoas, levando-as a querer agir segundo um modelo sugerido. 

c) informar sobre os idosos e sobre seus sentimentos e necessidades. 

d) avaliar matéria publicada em edição anterior de jornal ou de revista. 

e) apresentar nova publicação, visando divulgá-la para leitores de jornal. 

 

 

4. 

 
 

O trecho do rap e o grafite evidenciam o papel social das manifestações artísticas e provocam 

a 

a) consciência do público sobre as razões da desigualdade social. 

b) rejeição do público-alvo à situação representada nas obras. 
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c) reflexão contra a indiferença nas relações sociais de forma contundente. 

d) ideia de que a igualdade é atingida por meio da violência. 

e) mobilização do público contra o preconceito racial em contextos diferentes. 

 

 

5. Hipertextualidade  

O papel do hipertexto é exatamente o de reunir, não apenas os textos, mas também as redes 

de associações, anotações e comentários às quais eles são vinculados pelas pessoas. Ao 

mesmo tempo, a construção do senso comum encontra-se exposta e como que materializada: 

a elaboração coletiva de um hipertexto.  

Trabalhar, viver, conversar fraternalmente com outros seres, cruzar um pouco por sua história, 

isto significa, entre outras coisas, construir uma bagagem de referências e associações 

comuns, uma rede hipertextual unificada, um texto compartilhado, capaz de diminuir os riscos 

de incompreensão.  

LEVY, P. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. São 
Paulo: Editora 34, 1992 (adaptado).  

 

O texto evidencia uma relação entre o hipertexto e a sociedade em que essa tecnologia se 

insere. Constata-se que, nessa relação, há uma 

a) estratégia para manutenção do senso comum. 

b) prioridade em sanar a incompreensão. 

c) necessidade de publicidade das informações. 

d) forma de construção colaborativa de conhecimento. 

e) urgência em se estabelecer o diálogo entre pessoas. 
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