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EXERCÍCIO
L I S T A  D E

QUESTÃO 01  

The modern mammal metropolis of Zootopia is a 
city like no other. Comprised of habitat neighborhoods 
like ritzy Sahara Square and frigid Tundratown, it’s a 
melting pot where animals from every environment 
live together – a place where no matter what you are, 
from the biggest elephant to the smallest shrew, you 
can be anything.

Disponível em: <https://www.rottentomatoes.com>. Acesso em: 3 jun. 
2016.

(C2H5) Considerando a resenha apresentada, que 
trata do desenho animado Zootopia, a expressão 
melting pot é usada para descrever uma cidade

A excludente, com espaço para poucos grupos.
com problemas sociais, dada a grande diversidade 
de grupos.
B solitária, em que é complicado ser quem você real-
mente é.
C culturalmente diversificada, em que diversos gru-
pos convivem.
D homogênea, composta basicamente por dois gru-
pos (elefantes e roedores).
E homogênea, composta basicamente por dois gru-
pos (elefantes e roedores).

QUESTÃO 02

Leia o texto informativo retirado do sítio SHORT-
NEWS.COM para então responder à questão 02:

Life stress may lead to cognitive developmental 
delays in children

According to a new study, children living in harsh or 
unstable environments are more likely to experience 
learning and cognitive delays by age 4. Researchers 
examined the cortisol levels and cognitive delays of 
201 children from low-income families in the north-
eastern of the United States. It was found that those 
kids with higher levels of cortisol experienced harsh 
or insensitive caregiving.
“We discovered that exposure to specific forms of 
family adversity when children were 2 years old pre-
dicted their cortisol profile, which in turn was linked 
with notable differences in children´s cognitive func-
tioning at age 4,” the researchers say.

Disponível em: <http://www.shortnews.com/start.cfm?id=100733>. 
Acesso em: 16/06/15.

(C2H6) Os cientistas norte-americanos fizeram uma 
pesquisa com crianças a fim de relacionar os índices 

de cortisol e o desenvolvimento cognitivo. Após fina-
lizarem os estudos concluíram que

A crianças que são mais estressadas podem desen-
volver algum tipo de atraso cognitivo.
B a renda da família da criança desempenha um fa-
tor relevante para o aumento ou diminuição dos ní-
veis de cortisol.
C pais superprotetores podem ser responsáveis pelo 
desenvolvimento psicomotor deficitário de seus fi-
lhos de dois anos de idade. 
D ao pesquisar os filhos oriundos de famílias com 
baixo poder aquisitivo, os níveis de cortisol eram me-
nores que aqueles presentes nos filhos de família 
mais abastardas.
E a grosseria de algumas crianças, bem como ca-
rência exagerada por atenção, levam aos retardos 
de aprendizagem ainda com quatro anos de idade. 

QUESTÃO 03

Disponível em: http://bruketa-zinic.com. Acesso em: 3 ago. 2012.

(C2H7) A campanha desse pôster, direcionada aos 
croatas, tem como propósito 

A conscientizar sobre as consequências do precon-
ceito na sociedade. 
B alertar os cidadãos sobre a lei em vigor contra a 
discriminação. 
C reduzir os prejuízos causados por motoristas al-
coolizadas. 
D azer uma crítica à falta de habilidade das mulheres 
ao volante. 
E evitar os acidentes de trânsito envolvendo mulhe-
res. 

QUESTÃO 04

O poema que segue servirá de base para a questão

Some say the world will end in fire;
Some say in ice.
From what I’ve tasted of desire
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I hold with those who favor fire.
But if it had to perish twice,
I think I know enough of hate
To say that for destruction
Ice is also great
,And would suffice.

(Robert Frost)
(C2H8) Robert Lee Frost (1874 – 1973) é um dos 
maiores expoentes da poesia norte-americana do 
século XX. Seu poema acima reproduzido é bastante 
popular e é objeto de estudo em muitas instituições 
catedráticas. De acordo com a leitura do poema, o 
eu lírico 

A compara o fogo ao desejo e o gelo ao ódio.
B reconhece o valor construtivo destes sentimentos 
por meio de sua própria experiência de vida.
C apenas conheceu o fogo e anela ter uma experiên-
cia com o gelo.
D considera o gelo e o fogo elementos não antagôni-
cos.
E critica àqueles que odeiam o seu semelhante.

QUESTÃO 05  

A música que segue servirá de base para a questão

Is This Love – Bob Marley

I wanna love you and treat you right 
I wanna love you every day and every night 
We’ll be together with a roof right over our heads 
We’ll share the shelter of my single bed 
We’ll share the same room, yeah, oh jah provide the 
bread

Is this love, is this love, is this love 
Is this love that I’m feeling? 
Is this love, is this love, is this love 
Is this love that I’m feeling?

I wanna know, wanna know, wanna know now 
I got to know, got to know, got to know now 
I, I, I, I, I, I, I, I, I, I’m willing and able 
so I throw my cards on your table
( … )

(C2H8) Bob Marley foi um cantor, guitarrista e com-
positor jamaicano, o mais conhecido músico de re-
ggae de todos os tempos, famoso por popularizar o 
gênero. Grande parte do seu trabalho lidava com os 
problemas  dos pobres e oprimidos. Ele foi chamado 
de “Charles Wesley dos rastafáris” pela maneira com 
que divulgava a religião através de suas músicas. 

Em sua música IS THIS LOVE

A o amor é tão complicado e de difícil entendimento. 
O questionamento perene em relação a este senti-
mento é natural e usual entre os homens.
B destaca que o maior amor de todos, é o amor de 
Jah, pois é ele quem nos fornece o pão de cada dia.
C ao ser rechaçado por sua amada, o eu lírico de-
monstra um estado temporário de pandemônio men-
tal, por não  saber ao certo o que está sentindo.
D o casamento na religião rastafári, deve ser o pas-
so inicial para a comunhão plena entre Jah e seus 
filhos, a família é a célula máter desta sociedade re-
ligiosa.
E ele exalta a força deste nobre sentimento, o amor, 
apresentando uma proposta de casamento a sua 
amada, com muita simplicidade e sinceridade.
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