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Por “complexo de vira-latas” entendo eu a inferioridade em que o brasileiro
se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. Isto em todos os
setores e, sobretudo, no futebol. Dizer que nós nos julgamos “os maiores” é
uma cínica inverdade. Em Wembley, por que perdemos? Porque, diante do
quadro inglês, louro e sardento, a equipe brasileira ganiu de humildade.
Jamais foi tão evidente e, eu diria mesmo, espetacular o nosso vira-latismo
[...].
É um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que
não é um vira-latas.
RODRIGUES, N. À sombra das chuteiras imortais. São Paulo: Cia. das Letras,
1993.
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A melhor banda de todos os tempos da última semana
As músicas mais pedidas 
Os discos que vendem mais 
As novidades antigas 
Nas páginas dos jornais
Um idiota em inglês 
Se é idiota, é bem menos que nós 
Um idiota em inglês 
É bem melhor do que eu e vocês
A melhor banda de todos os tempos da última semana 
O melhor disco brasileiro de música americana 
O melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado 
O maior sucesso de todos os tempos entre os dez maiores fracassos
TITÃS. A melhor banda de todos os tempos da última semana.   
São Paulo: Abril Music, 2001 (fragmento).
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1. O verso do Texto II que estabelece a adequada relação temática com “o
nosso vira-latismo”, presente no Texto I, é:

A) “As novidades antigas”.
B) “Os discos que vendem mais”.
C) “O melhor disco brasileiro de música americana”.
D) “A melhor banda de todos os tempos da última semana”.
E) “O maior sucesso de todos os tempos entre os dez maiores fracassos”.
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Temática é um adjetivo que se refere ao assunto que se quer provar ou desenvolver
em uma obra literária.
Temática significa o mesmo que assunto, tema, tópico, objeto, teor, etc.

 TEXTO 1: TEMA
A INFERIORIDADE DO BRASILEIRO COM RELAÇÃO AOS POVOS MAIS DESENVOLVIDOS,
COMO OS AMERICANOS.

 TEXTO 2: TEMA
A SUPER VALORIZAÇÃO QUE O BRASILEIRO DÁ AO QUE VEM DE FORA.

RESPOSTA: C
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Bom... O ... Eu tenho impressão que o rádio provocou uma revolução... No país na medida que:...
Ahn principalmente o rádio de pilha né? Quer dizer o rádio de pilha representou a quebra de um
isolamento do homem do campo principalmente quer dizer então o homem do campo que nunca
teria condição de ouvir... Falar ... De outras coisas... De outros lugares... De outras pessoas, entende?
Através do rádio de pilha... Ele pôde se ligar ao resto do mundo saber que existem outros lugares
outras pessoas, que existe um governo, que existem atos do governo... De modo que... O rádio, eu
acho que tem um papel até... Numa certa medida... Ele provocou pelo alcance que tem uma
revolução até maior do que a televisão... O que significou a quebra do isolamento... Entende? De
certas pessoas... A gente vê hoje o operário de obra com o rádio de pilha debaixo do braço durante
todo o tempo que ele está trabalhando... Quer dizer... Se esse canal que é o rádio fosse usado da
mesma forma como eu mencionei a televisão... Num sentido cultural educativo de boas músicas e
de... Numa linha realmente de crescimento do homem [...] Esses veículos... De telecomunicações
se colocassem a serviço da cultura e da educação seria uma beleza, né?

CASTILHO, A. T.; PRETTI, D. (Org.). A linguagem falada na cidade de São Paulo: materiais para seu estudo. São
Paulo: T. A. Queiroz; Fapesp, 1987.
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02. A palavra comunicação origina-se do latim communicare e significa “tornar
comum”, “repartir”. Nessa transcrição de entrevista, reafirma-se esse papel dos
meios de comunicação de massa porque o rádio poderia
A) oferecer diversão para as massas, possibilitando um melhor ambiente de trabalho.
B) atender as demandas de mercado, servindo de instrumento à indústria do
consumo.
C) difundir uma cultura homogênea, abolindo as marcas identitárias de toda uma
coletividade.
D) trazer oportunidades de aprimoramento intelectual, permitindo ao homem o
acesso a informações e a bens culturais.
E) inserir o indivíduo em sua classe social, fornecendo entretenimento de pouco
aprofundamento crítico.
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RESPOSTA: D

 A questão aborda a compreensão do papel do rádio para a
transmissão da cultura de massa.


