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 Vamos aprender a melhorar a nossa leitura e
interpretação dos fatos.

 Explicar como deve ser feita a leitura em língua
estrangeira com o fim de facilitar a busca dos termos
utilizados.

Diferenciar texto que são chamados de verbais e
não verbais.

Aprender a fazer a leitura de poesia e textos
literários.
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Leia e interprete a seguinte propaganda.
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2- O que  ilustra  o uso de energia sustentável na tirinha cómica está no fato 
de 

a) Aparecer pinguins que nadam.

b) Usar um guarda-chuva como antena.

c) Assoviar no lugar de buzinar.

d) Aproveitar o vento.

e) Usufruir de um iceberg.
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Mira la tira y contesta las preguntas abajo.
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3- ¿qué expresa la frase “Ojalá que llueva...” del primer globo?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4- Considerando el sentido de las palabras y las expresiones que utiliza el
personaje, ¿cómo lo caracterizarías?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Caña 
El negro 

junto al cañaveral. 
El yanqui sobre el cañaveral. 
La tierra bajo el cañaveral. 

iSangre que se nos va!  
Sóngoro cosongo.

Guillén, N. Sóngoro cosongo.

Lea e Interprete.
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5- Nesse poema de Nicolás Guillén, no qual o poeta reflete sobre o plantio da
cana-de-açúcar na América Latina, as preposições junto, sobre e bajo são
usadas para indicar metaforicamente.

a) desordens na organização da lavoura de cana-de-açúcar.
b) relações diplomáticas entre os países produtores de cana-de-açúcar.
c) localidades da América Latina nas quais a cana-de-açúcar é cultivada.
d) relações sociais dos indivíduos que vivem do plantio da cana-de-açúcar.
e) funções particulares de cada profissional na lavoura da cana-de-açúcar.

Letra D
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Lea e Interprete:
6- Esse anúncio faz parte de uma campanha de
conscientização que pretende
A) chamar a atenção para o perigo de extinção de

alguns animais.
B) alertar sobre o risco do consumo abusivo de

bebidas enlatadas.
C) denunciar o impacto ambiental causado pelo

ser humano.
D) fazer um catálogo com as pessoas das variadas

espécies.
E) promover uma marca de refrigerante usando a

sua embalagem.

Letra C
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7- En el cartel, Eneko hace una crítica a un
proceso que se puede definir como de
deshumanización. Ese proceso incide en el hecho
de que
a) las empresas prefieren mano de obra
experiente.
b) las multinacionales buscan trabajadores recién
graduados.
c) el mercado exige profesionales padronizados.
d) los profesionales buscan conocimientos
técnicos.
e) la economía genera cada vez más empleos.

Letra C
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8- No último quadro, pode-se observar que o
personagem
a) vestiu-se adequadamente para assumir um
posto de subalterno.
b) prescindiu dos conhecimentos necessários
para a função de chefe.
c) manteve o mesmo perfil Professional do inicio
da tira.
d) passou por mudanças para adaptar-se ao
mercado de trabalho.
e) alistou-se para receber formação profissional.

Letra D
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9- Observando a foto, percebemos que os ovos
demonstram certo sentimento com relação a
espera de algo que Ihes pode acontecer. Que
sentimento seria?

a) Sorpresa.
b) Aburrimiento.
c) Enternecimiento.
d) Valor.
e) Canquelo.

Letra E


