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Qual a origem...
... do beijo? Nos cultos a Vênus, na Ásia Menor, era a maneira de
demonstrar respeito e prestar homenagem à deusa. Na Europa, até o
século 16, beijo nos lábios era usado como cumprimento. Também era
comum que os servos beijassem as mãos dos reis em sinal de respeito.
... do aceno? Agitar as mãos para se despedir ou saudar de longe
pessoas queridas teve início na Grécia Antiga. O registro mais famoso
do gesto é descrito na Ilíada, de Homero. Ao voltar de uma expedição,
Ulisses é recebido assim pelos companheiros de acampamento.
... de mostrar a língua? Na Ásia, há 10 séculos, a língua para fora ficou
popular na hora do insulto. Afinal era um jeito de xingar sem falar
palavrão.
Disponível em: https://super.abril.com.br/comportamento/qual-a-origem/. Acesso em: 21 jan.
2018.
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1. Segundo o texto acima, é possível afirmar que
(A) mostrar a língua demonstra falta de respeito a outra pessoa, porque é
uma forma de xingamento.
(B) o aceno, uma forma de cumprimento com as mãos, surgiu na Ásia
Menor.

(C) não é recomendado fazer aceno com as mãos nem mesmo mostrar a
língua, porque se trata de um insulto.
(D) o beijo, o aceno e mostrar a língua são formas eficientes de
comunicação entre as pessoas.
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Pirataria
A pirataria é toda violação aos direitos de criação e já é vista por muitos
especialistas como o "crime do século XXI". É uma atividade ilegal que causa
prejuízos crescentes à economia, à geração de empregos (não só no Brasil, mas no
mundo todo) e, principalmente, prejuízos aos consumidores. Segundo a INTERPOL
(Polícia Internacional), a pirataria mundial, atualmente, movimenta mais recursos
financeiros que o narcotráfico.

O crime de pirataria é uma atividade financiada por grandes grupos de máfias
internacionais organizadas, que trazem para o Brasil os mais diversos tipos de
mercadorias. são roupas, tênis brinquedos, CDs, remédios, óculos, peças de
automóveis, luvas cirúrgicas, entre outros, que não seguem qualquer padrão de
segurança e qualidade. Esses produtos acabam frustrando os consumidores,
podendo, inclusive, causar danos irreparáveis à saúde.
Disponível em: http://locadoradvdcenter.blogspot.com.br/2008/04/os-males-da-pitararia.html. Acesso em: 21
jan. 2018.
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2. Segundo o texto
(A) apesar de a Polícia fazer um trabalho preventivo nas fronteiras dos países,
nos últimos anos, a pirataria tem aumentado de forma significativa.

(B) a Polícia Internacional tem trabalhado para coibir a pirataria, que é um tipo
de crime considerado inafiançável.
(C) o consumidor que utilizar de produtos piratas pode por a própria vida em
risco, pois, geralmente, são produtos de qualidade inferior.
(D) alguns produtos piratas podem prejudicar à saúde do consumidor, porém
há produtos piratas que são mais baratos e de qualidade superior aos originais
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Observe o cartum a seguir para responder às questões 03 e 04.

Disponível em: https://fazdecontaquesei.blogspot.com.br/2012/08/a-inclusao-datecnologia-na-educacao.html. Acesso em: 21 jan. 2018.
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QUESTÃO 03
O cartum acima
(A) apresenta aos pais que os atuais alunos têm se preocupado muito
com as leituras na escola.
(B) mostra que muitos alunos desconhecem algumas obras literárias
importantes.
(C) informa que alguns alunos estão mais preocupados em brincar do
que ler um bom livro.
(D) critica o uso que as crianças têm feito da tecnologia, priorizando-a e
deixando de lado a leitura de livros.
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