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1. A charge acima, do caricaturista Samuca, publicada no
Diário de Pernambuco em 1 de abril de 2015, expõe um dos
pontos de vista sobre a redução da maioridade penal, que
pode ser expresso na seguinte frase:
a) A infância abandonada pelos pais, que passam todo o dia
fora de casa, acaba por cometer delitos que a levam para a
cadeia;
b) O fato de muitas crianças trocarem a sala de aula pelo
campo de futebol pode ser o início de uma vida na
ilegalidade;
c) Crianças devem ser tratadas como tais e não serem
passíveis de penas que atingem os adultos;
d) O futebol, como outros esportes, pode servir de caminho
para que as crianças não ingressem no mundo do crime;
e) A redução da maioridade penal não deve atingir as crianças
muito pequenas, que devem ocupar seu tempo em estudo e
divertimento.

2. A imagem da charge é composta por uma série de
elementos com diferentes significados. A
relação equivocada entre elementos visuais e sua
significação é:
a) o símbolo de radioatividade está no lugar do sol,
como para indicar um novo guia em nossos dias;
b) a presença de uma única figura humana indica a
mortandade geral de nossa espécie em uma catástrofe
nuclear;
c) a destruição geral dos objetos mostra a
desvalorização dos bens num momento de catástrofe
nuclear;
d) a situação da imagem sobre o mar mostra o protesto
contra a falta de cuidado com o meio ambiente;
e) os pássaros à esquerda podem indicar um sinal de
esperança a respeito da continuidade da vida na Terra

3. A tira acima aborda vários aspectos negativos da vida moderna; o aspecto abaixo que NÃO está incluído
entre eles é:

a) a poluição do ar;
b) o planejamento familiar;
c) o distanciamento da vida natural;
d) as dificuldades econômicas;
e) os riscos com a saúde.

Leia o verbete a seguir.

4. “cereal adj.2g. 1. Relativo às sementes ou às plantas cujos grãos servem de base à
alimentação 2. fig. relativo a ou próprio para produzir pão s.m. 3. Planta, esp. aquela cujos
grãos servem de base à alimentação, como p.ex. trigo, arroz, milho, soja. ETIM lat.
cerealis,e relativo ao trigo, ao pão.” (Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, p. 439)
Assinale a opção que apresenta a informação que está indicada de forma inadequada.
(A) A abreviatura “adj.2g.” significa “adjetivo de dois graus”.
(B) Os números 1 / 2 / 3 indicam diferentes significados que o vocábulo pode assumir.
(C) A abreviatura “fig” significa “em linguagem figurada”.
(D) A abreviatura “s.m.” indica “substantivo masculino”.
(E) As letras maiúsculas ETIM indicam a origem da palavra.

