


COMPETÊNCIA DE ÁREA 2 
Conhecer e usar a língua estrangeira
moderna como instrumento de acesso a
informações e a outras culturas e grupos
sociais.
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H5 – Associar vocábulos e expressões de um
texto em LEM ao seu tema.
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QUESTÃO 1

Essa propaganda foi criada para uma campanha de conscientização sobre a
violência contra a mulher. As palavras que compõem a imagem indicam que a

a) hostilidade contra a mulher, no mundo, está diminuindo com o passar dos 
tempos. 
b) violência contra a mulher é praticada por homens da segunda e terceira idade. 
c) agressão à mulher acontece a todo momento, com os filhos e a qualquer 
circunstância. 
d) hostilidade entre homens e mulheres é mais antiga do que se possa imaginar. 
e) agressão à mulher é um fenômeno mundial que compete à família resolver.
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H6 – Utilizar os conhecimentos da LEM e de
seus mecanismos como meio de ampliar as
possibilidades de acesso a informações,
tecnologias e culturas.
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Adicciones en los adolescentes 

Las adicciones en adolescentes constituyen un problema de salud pública muy importante.
Los riesgos y daños asociados a adicciones en adolescentes varían para cada sustancia y
son sumamente peligrosos; por esto, es necesario tener en cuenta las variables
personales, como el grado de su motivación, conocimiento o experiencia del uso de
adicciones en adolescentes, y las propiedades específicas de adicciones en adolescentes,
así como la influencia de los elementos adulterantes.
Lo que hace que las adicciones en adolescentes sea una adicción nociva es que se vuelve
en contra de uno mismo y de los demás. Al principio de adicciones en adolescentes se
obtiene cierta gratificación aparente, igual que con un hábito, pero pronto su conducta
empieza a tener consecuencias negativas en su vida. Las conductas adictivas en
adolescentes producen placer, alivio y otras compensaciones a corto plazo, pero provocan
dolor, desastre, desolación y multitud de problemas a medio plazo.
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QUESTÃO 2

O texto assinala que, como consequência do uso das drogas, o adolescente

a) passa por uma crise de abstinência. 
b)estabelece o que é certo ou errado na sua conduta. 
c) percebe nitidamente seus erros. 
d)planeja como interagir com os amigos. 
e) reage conforme cada substância. 
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H7 – Relacionar um texto em LEM, as estruturas
linguísticas, sua função e seu uso social.
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Anúncio para a questão 3.
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QUESTÃO 3
A partir da análise dos elementos que compõem a pauta publicitária, infere-
se que

a) se podem enviar SMS e navegar na internet sem custo adicional.
b) é possível ligar para qualquer telefone fixo ou móvel por menos de 1
dólar.
c) nas ligações, o usuário terá que pagar 34,95 euros como consumo mínimo.
d) a velocidade da navegação é ilimitada e possui um preço bastante
acessível.
e) a internet pode ser adquirida por aproximadamente 1,16 euros por dia.
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Texto para a questão 4.
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QUESTÃO 4
O texto, por suas características de forma e por seu propósito comunicativo, é exemplo de
texto

A. apelativo, haja vista que é caracterizado por uma linguagem persuasiva que tem
o intuito de convencer o leitor.

B. metalinguístico que é caracterizado pelo uso da metalinguagem, ou seja, a linguagem
que refere-se à ela mesma.

C. injuntivo, já que está pautado na explicação e no método para a concretização de uma
ação.

D. expressivo, já que há a função emotiva do emissor tem como objetivo principal
transmitir suas emoções, sentimentos e subjetividades por meio da própria opinião.

E. poético, porque o emissor preocupa-se de que maneira a mensagem será transmitida
por meio da escolha das palavras, das expressões presentes na mensagem.
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H8 – Reconhecer a importância da produção
cultural em LEM como representação da
diversidade cultural e linguística.
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Nuevo canal interoceánico 

Te propongo construir
un nuevo canal

sin exclusas
sin excusas

que comunique por fin
tu mirada
atlántica

con mi natural
Pacífico.

M. Benedetti
(Inventario)
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QUESTÃO 5
O texto “Nuevo canal interoceánico” registra a expressão subjetiva do enunciador,
trabalhada em uma linguagem informal, comum nas produções de poemas
conversacionales. Observa-se, como marca da variedade coloquial da linguagem presente
no texto, o uso de

a) palavras emprestadas de língua estrangeira, de uso inusitado no inglês.

b) expressões populares, que reforçam a proximidade entre o autor e o leitor.

c) palavras polissêmicas, que geram ambiguidade.

d) forma pronominal em segunda pessoa do singular.

e) repetições sonoras no final de alguns versos.
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