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TIPO TEXTUAL: NARRATIVO
GÊNERO TEXTUAL: CHARGE

DESCRITORES:

 D5 - Interpretar texto com auxílio de material
gráfico diverso.

 D12 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros.
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1. (D5) Leia o texto e responda.

O que gera o humor desse texto é

A) a expressão de espanto da menina.

B) a pergunta feita pela professora.

C) a resposta dada pelo menino.

D) o lugar onde a história acontece.

Disponível em: &lt;http://maringa.odiario.com/blogs/odiarionaescola/tag/charge/&gt;.Acesso em: 3 maio 2012.
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2. (D5) A imagem retrata a relação entre evolução e
domínio de novas tecnologias pelos homens. Sendo
verdadeiras as correlações ali estabelecidas, há uma
tendência observável no mundo: que o uso das
tecnologias de comunicação e de informação

A) impacte a evolução do homem como espécie e seu
modo de produção, mas não sua organização social.

B) impacte a evolução do homem como espécie e sua
organização social, mas não seu modo de produção.

C) impacte a evolução do homem como espécie, mas
não seu modo de produção nem sua organização
social.

D) não impacte a evolução do homem como espécie,
mas impacte sua organização social e seu modo de
produção.

E) não impacte a evolução do homem como espécie
nem seu modo de produção, mas impacte seu modo
de organização social.



7

3. (D12) O teor crítico da charge consiste em

reconhecer que

A) é necessário investir efetivamente em

educação para a conscientização ambiental.

B) a pichação somente contribui para o

aumento da poluição visual da cidade.

C) há incoerência entre a proibição

governamental e sua efetiva fiscalização.

D) os pichadores demonstram total

indiferença com o meio ambiente e a lei.

E) a pichação é uma forma ilegítima de

protesto social e educacional.
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4. (D12) Na charge, o personagem formula

uma pergunta cuja resposta está sugerida

pela imagem refletida no espelho. A partir

dos elementos contidos na imagem, trata-

se de uma resposta que expressa o

seguinte posicionamento

A) afirmação de um crítica.

B) recusa de uma denúncia.

C) refutação de uma avaliação.

D) silenciamento de uma crítica.

E) confirmação de uma hipótese.
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Texto 1

Entregue elevador da prefeitura

O prefeito de Nova Odessa e autoridades inauguraram hoje o elevador panorâmico
para PNEs (Portadores de Necessidades Especiais), idosos, gestantes e pessoas com
dificuldades de locomoção. Em seguida, cadeirantes usaram o elevador para conhecer
o piso superior do prédio público. [...]

O novo elevador tem capacidade de carga de 215 quilos, ou duas pessoas. A cabine
tem 1,30 por 0,90 metro, porta deslizante automática de quatro folhas (abertura
central), com 90 centímetros de largura, além de piso revestido por borracha sintética
e botões em braile.

5. (D5) Leia os textos abaixo:
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“Estamos realizando uma inauguração simples, mas que tem um grande significado,
principalmente para os usuários do novo elevador. Acessibilidade é algo sério e nós, como
servidores públicos, temos que estar atentos às obras necessárias. Com este elevador,
poderemos cobrar que qualquer prédio, seja comercial ou residencial, com mais de um
andar, tenha um elevador, para garantir o acesso de todos.”, disse Samartin.

“Ter um elevador no Paço Municipal não é uma conquista apenas para os deficientes
físicos, e sim para todos que têm dificuldades de locomoção. Só nós sabemos as
dificuldades que encontramos. As pessoas que andam, veem um elevador e o acham algo
normal, não sabem a dificuldade que as barreiras arquitetônicas nos impõem. Para nós,
um degrau com alguns centímetros já é considerado uma barreira”, disse o presidente da
APNEN (Associação dos Portadores de Necessidades Especiais de Nova Odessa). [...]
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A informação comum a esses dois textos é

A) a acessibilidade para pessoas com dificuldades
de locomoção.
B) as inaugurações de obras públicas adaptadas
para cadeirantes.
C) as instalações de bebedouros para cadeirantes.
D) a necessidade de elevadores especiais.
E) a utilização de banheiros públicos.

Disponível em: 

&lt;http://www.walterbartels.com/printnoticia.asp?id=82
39&gt;. Acesso em: 16 mar. 2012.  Fragmento.
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6. (D5) A partir da leitura do texto, conclui-se

A) existem cadeiras de rodas que passam por portas
estreitas.
B) existem locais que não são adaptados para
cadeirantes.
C) os bebedouros devem ser colocados próximos aos
banheiros.
D) os bebedouros de locais públicos são acessíveis a
qualquer pessoa.
E) os cadeirantes não podem usar banheiros
públicos. Disponível em: 

&lt;http://www.walterbartels.com/printnoticia.asp?id=823
9&gt;. Acesso em: 16 mar. 2012.  Fragmento.
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