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LINGUAGENS E CÓDIGOS

1. Com base nos estudos feitos sobre texto e ilustração na literatura infantil, cite
duas finalidades da ilustração.

2. Assinale com A (pictograma), B (iluminura) e C (estampa) as alternativas abaixo:
A) (
B) (
C) (
D) (
E) (

)
)
)
)
)

representação de figurinhas, flores e ornatos em miniatura
pintura esquemática representativa de alguma coisa
desenhos figurativos que representam, de modo simplificado, coisas da realidade
pinturas impressas ou gravadas em folhas soltas de tamanho variado
tipo de pintura a cores de livros ou outros manuscritos da Idade Média

3. Com relação à ILUSTRAÇÃO, estão corretas as afirmativas abaixo, EXCETO UMA.
Marque-a com um X.
A) ( ) A função da ilustração é a criação e o desenvolvimento de signos e a descrição gráfica das cenas necessárias.
B) ( ) Cada desenho, cada pintura contribui com uma nova imagem, acrescenta uma nova
dimensão.
C) ( ) A ilustração é tão importante que substitui o texto, que não precisa ser bom.
D) ( ) Desenhos e cores dão alegria aos livros infantis, compartilhando responsabilidades
com o texto.
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4. Sabendo que a ilustração tem um papel importante no livro de literatura infantil,
marque (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas.
A) ( ) A ilustração também é um texto e como tal pode ser lida, interpretada.
B) ( ) As ilustrações são de variados tipos e provocam interpretações diferentes.
C) ( ) As ilustrações coloridas são mais artísticas e agradam mais que as em preto e branco.
D) ( ) A ilustração, além de ser bem feita, deve ser sugestiva e permitir a fantasia e a recriação.
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IDENTIDADE, SOCIEDADE E CULTURA HISTÓRIA E GEOGRAFIA

1. As relações entre a comunicação e a cultura são muito importantes para a vida em
sociedade. Por meio da comunicação as idéias, valores, costumes e práticas culturais circulam entre pessoas e lugares.
Considerando essas afirmativas, assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as alternativas a seguir:
A) ( ) Os meios de comunicação de massa são aqueles que transmitem mensagem de um
emissor para múltiplos receptores ao mesmo tempo.
B) ( ) A invenção do rádio permitiu que a música fosse ouvida a distância por um número
ilimitado de ouvintes.
C) ( ) A sociedade civil é a responsável pela formação da opinião pública. Dela faz parte
o conjunto de cidadãos que opinam, criticam e se posicionam diante de diferentes
situações.
D) ( ) As campanhas de vacinação divulgadas pelos jornais e pela televisão são fundamentais para a vida em comunidade.
E) ( ) A indústria cultural é um setor do mercado brasileiro e mundial voltado para a fabricação de aparelhos eletrônicos, tais como telefones, rádios e fax.

2. Na primeira metade do século XX, o Brasil transformou-se. Fatos como as migrações e a expansão do povoamento pelo território, a urbanização e o crescimento das
cidades, a industrialização e o crescimento econômico possibilitaram a inserção e
difusão dos meios de comunicação de massa na sociedade. Baseando-se na afirmativa acima, assinale com um X as alternativas corretas.
A) ( ) O primeiro meio de comunicação de massa inserido no Brasil foi a TV.
B) ( ) A fase de popularização do jornal ocorreu na década de 1970, quando militares governaram o país.
C) ( ) As revistas de variedades provocaram uma mudança  na circulação de informações.
D) ( ) Nas comemorações do Centenário da Independência, o rádio desempenhou um
importante papel. Por meio dele, a população do Rio de Janeiro pode ouvir a ópera
O Guarani.
E) ( ) O cinema foi introduzido e se tornou popular no Brasil desde o século XIX.
7

3. Os primeiros meios de comunicação de massa que se popularizaram em nosso
país foram o jornal e a revista. O rádio, a televisão e o cinema tiveram um ritmo temporal diferenciado, difundindo-se após as transformações culturais, políticas e econômicas ocorridas na metade do século XX. Baseando-se nesses fatos numere a 2ª
coluna de acordo com a 1ª.
1) cinema
2) jornal
3) TV  
4) revista  
5) rádio

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Difundiu-se por meio de grandes empresas jornalísticas.
Introduziu imagens coloridas em suas reportagens.
Apropriado por Getúlio Vargas para propaganda governamental.
Utilizou do gênero chanchada para popularizar-se no Brasil.
Abriu as discussões sobre temas polêmicos, como sexualidade,
violência, profissionalização feminina.

4. Analisando as transformações históricas provocadas pelos meios de comunicação
na sociedade brasileira, elabore um texto de 5 linhas, utilizando as palavras: jornais,
televisão, rádio, cinema, política, eleições, voto e cidadania.
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VIDA E NATUREZA

1. Leia atentamente o trecho apresentado a seguir:
Levantamento da Embrapa mostra que nos meses de agosto, setembro e outubro de 1998
o fogo foi quase sempre mais intenso que nos dois anos anteriores em todas as regiões do
país... O Brasil desmata por ano de 12 mil a 15 mil quilômetros quadrados - entre 1994 e
1995 foram cortados 29 mil quilômetros quadrados de árvores, o equivalente ao estado de
Alagoas.
Revista Época, 9 de novembro, 1998.

Com base no texto acima e nos estudos que foram feitos, escreva um texto relacionando o desmatamento produzido pelo homem e o aquecimento do planeta.

2. Os defensivos agrícolas são utilizados na agricultura para controlar ou eliminar
insetos, fungos, ervas daninhas etc. No entanto, muitos agricultores desconhecem
os efeitos negativos que os agrotóxicos podem causar ao meio ambiente e a si próprio. Escreva um texto relatando os possíveis problemas do uso de agrotóxicos na
agricultura.
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3. A qualidade da água potável é essencial à saúde, porque várias doenças são transmitidas através da água contaminada: diarréia, hepatite, cólera, verminose e tifo. A
partir dessa afirmativa, assinale (F) quando a alternativa for falsa e (V) quando for
verdadeiro.
A) ( ) A água dos rios, poços, açudes, nascentes, etc. não é uma substância pura, e sim
uma mistura.
B) ( ) A água proveniente de despejos de esgotos ou com presença de substâncias resultantes dos processos industriais pode ser lançada nos rios, lagos e baías, sem
nenhum tratamento.
C) ( ) Na distribuição das águas superficiais feita pela natureza, muitos países apresentam
insuficiência dela para o seu abastecimento, o que pode ser um motivo para guerras
entre nações.
D) ( ) Antes de usar a água não tratada para beber e preparar alimentos, ela deve ser fervida e depois filtrada, mesmo que seja num filtro de cascalho e areia.
E) ( ) Se a água não tratada não aparenta estar suja, ela não tem microorganismo porque,
se tivesse, nós os veríamos.

4. Assinale a alternativa que apresenta somente materiais que poluem a atmosfera e
levam à formação de chuvas ácidas.
A) (
B) (
C) (
D) (

)
)
)
)

Oxigênio; óxido de enxofre; gás carbônico.
Monóxido de carbono; óxido de enxofre; oxigênio.
Gás carbônico; óxidos de nitrogênio; oxigênio.
Monóxido de carbono; óxidos de enxofre; emissões gasosas das chaminés das indústrias.
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Fundamentos da Educação
1.
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2.
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3.
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4.
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Organização do Trabalho Pedagógico
1.
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2.
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