


TEXTO I

Brasil ultrapassa os EUA e se torna líder de cirurgias plásticas

O Brasil ultrapassou os EUA em número de cirurgias plásticas e se tornou o líder mundial nessa área,

respondendo por 12,9% dos 11,6 milhões de procedimentos.

O país fez 1,49 milhão de operações estéticas em 2013, contra 1,45 milhão dos EUA, aponta relatório da

Isaps (Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética).

É a primeira vez que isso acontece, segundo a entidade. No último relatório, em 2011, os EUA

lideravam, com 1,09 milhão de cirurgias (contra as 905 mil do Brasil).

Em número de procedimentos estéticos não cirúrgicos (aplicação de botox, por exemplo), os norte-

americanos continuam na frente.

Para o cirurgião brasileiro Carlos Uebel, presidente da Isaps, o aumento das cirurgias no Brasil se deve,

principalmente, à melhoria de renda da classe C. "As pessoas agora têm mais oportunidade para operar",

afirma.
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TEXTO II

As mulheres são responsáveis por 88% das operações estéticas, mas os

procedimentos vêm crescendo entre os homens. "Em pesquisas anteriores, eles respondiam por

6%. Estão mais vaidosos", diz Uebel.

A forte concorrência (são 5.473 especialistas) também levou a uma queda nos preços dos

procedimentos estéticos, segundo João de Moraes Prado, presidente da Sociedade Brasileira de

Cirurgia Plástica. "Antes, só a classe A e uma parte da B tinham condições de pagar." (...)

TEXTO 1 – PROPÓSITO 
INFORMATIVO [NOTÍCIA]

TEXTO 2 – PROPÓSITO 
CRÍTICO [CHARGE]
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A charge e a notícia se relacionam na medida em que (,)

A) reforçam a vaidade como uma característica inerente às mulheres.

B) se aproximam, por meio de diferentes linguagens, quanto à temática.

C) apesar de possuírem diferentes portadores, tratam o tema da mesma forma.

D) contrapõem-se em relação à opinião acerca das cirurgias plásticas femininas.

E) reforçam o aumento de cirurgias plásticas

no Brasil, em especial nas classes menos abastadas.
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A charge e a notícia se relacionam na medida em que (,)

A) reforçam a vaidade como uma característica inerente às mulheres.

B) se aproximam, por meio de diferentes linguagens, quanto à temática.

C) apesar de possuírem diferentes portadores, tratam o tema da mesma

forma.

D) contrapõem-se em relação à opinião acerca das cirurgias plásticas

femininas.

E) reforçam o aumento de cirurgias plásticas no Brasil, em especial nas

classes menos abastadas.
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Disponível em: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/upload/conteudo/charge-caco-galhardo.jpg. Acesso em 23 abr. 2018.
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METÁFORA VISUAL

TV LIXO

EFEITO CRÍTICO

GÊNERO CHARGE: 
FUNÇÃO: CRÍTICO - REFLEXIVA
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A análise da charge revela uma posição crítica do autor acerca do(a)

A) tipo de programação veiculada nas mídias.

B) modo como as pessoas lidam com as tecnologias.

C) qualidade duvidosa dos programas veiculados na TV.

D) baixo nível das informações, prejudiciais ao público infantil.

E) papel da TV, considerada essencial pelas informações que divulga.

8



A análise da charge apresenta uma posição crítica do autor acerca do(a)

A) tipo de programação veiculada nas mídias.

B) modo como as pessoas lidam com as tecnologias.

C) qualidade duvidosa dos programas veiculados na TV.

D) baixo nível das informações, prejudiciais ao público infantil.

E) papel da TV, considerada essencial pelo caráter informativo.
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