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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.
H6 – Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus
mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de
acesso a informações, tecnologias e culturas.
H7 – Relacionar um texto em LEM, as estruturas
linguísticas, sua função e seu uso social.
H8 – Reconhecer a importância da produção cultural em
LEM como representação da diversidade cultural e
linguística.
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COMPETÊNCIA-2; HABILIDADE-5

(www.cartoonstock.com)
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Na charge, o médico tenta convencer o paciente a parar de 
fumar. Ao empregar o vocábulo “BILLABLE” o argumento do 
médico se baseia em

a) escolaridade. 
b) tempo de vida útil. 
c) lazer. 
d) aposentadoria. 
e) rotina laboral.

COMPETÊNCIA-2; HABILIDADE-5



6

COMPETÊNCIA-2; HABILIDADE-6

AVAILABLE AT: http://lava-b-l-o-g.blogspot.com.br/2010/04/chef-does-everything-but-cook-thats.html
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A publicidade atua diretamente no estímulo de desejos e no estabelecimento
de padrões. Independentemente da mensagem que transmitem ou do produto
que oferecem, as peças publicitárias podem ser um caminho para entender o
comportamento, os hábitos e os valores de determinada sociedade. Com base
nisso, o anúncio acima, dos anos 1960, retrata que tipo de sociedade?
a) Patriarcal, sendo o homem superior à mulher. O anúncio retrata a profissão

do marido, que é chefe de cozinha, sendo ele responsável por todas as
decisões importantes da casa, enquanto a mulher é responsável pelo
trabalho mecânico de cozinhar.

b) Patriarcal, sendo o homem superior à mulher. O anúncio retrata o marido
como responsável por tomar todas as decisões importantes e estratégicas,
enquanto a esposa assume o papel de cozinheira da família.

COMPETÊNCIA-2; HABILIDADE-6
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c) Patriarcal, sendo o homem superior à mulher. O anúncio retrata o
homem na frente da mulher, encobrindo-a, além de afirmar que ela
é a responsável por tudo, inclusive cozinhar.
d) Matriarcal, sendo a mulher superior ao homem. O anúncio retrata
a esposa como responsável pela obtenção da comida e sobrevivência
da família, enquanto o homem cuida de outras funções.
e) Igualitária, sendo o homem e a mulher igualmente importantes. O
anúncio mostra que existe uma divisão de tarefas, sendo o homem
responsável por algumas questões e a mulher, por outras, inclusive
cozinhar.

COMPETÊNCIA-2; HABILIDADE-6
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COMPETÊNCIA-2; HABILIDADE-7
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Os elementos da imagem de uma peça publicitária de
grande circulação nos EUA permitem identificar um / uma.

a) propaganda em um ambiente hospitalar.
b) anúncio de marca de sofá.
c) advertência sobre o tabagismo.
d) convite para um evento.
e) cartaz de um ambiente residencial.

COMPETÊNCIA-2; HABILIDADE-7


