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Leia o texto abaixo, retirado da revista Veja, para responder às questões 1 e 2.

A saga Crepúsculo acaba de entrar em um novo ranking que não é o dos mais vendidos. Agora, o best-seller
da escritora Stephanie Meyer faz parte de uma espécie de "lista de livros proibidos" divulgada nesta quarta-feira pela
Associação Americana de Bibliotecas (ALA, na sigla em inglês). O motivo? Histórias sobrenaturais e de conteúdo
sexual - alega a entidade.
Crepúsculo ficou em 5º lugar na lista de "livros desafiadores" deste ano. De acordo com a ALA, o critério para
inclusão no ranking é que a obra tenha sido alvo de reclamações formais e escritas de alguma biblioteca ou escola
pedindo que o material fosse removido por causa de conteúdo ou 'decência'.
"Histórias de vampiros têm sido alvo por anos e os livros de Crepúsculo são tão populares que muitas das
preocupações que as pessoas já tiveram sobre vampiros se voltam para os livros", disse a diretora da associação
Office for Intellectual Freedom, Barbara Jones, segundo informações da agência Associated Press.
1. “A saga Crepúsculo acaba de entrar em um novo ranking que não é o dos mais vendidos.”. Explique, com suas
palavras, em qual ranking a saga Crepúsculo entrou e qual o motivo.
2. A reportagem acima pode ser considerada um texto? Justifique sua resposta.


Leia a piadinha abaixo.
Prova de Fogo

Prova de matemática. As duas espertinhas, que não haviam estudado, resolvem faltar à aula e passar o dia
estudando para tentar fazer a prova no dia seguinte.
No dia seguinte aparecem com uma desculpa esfarrapada:
— Professor, — diz a primeira. — ontem, a Fernanda passou em casa para me apanhar e a gente vinha vindo
pra cá, quando o carro dela quebrou. Chamamos um guincho, mas ele demorou tanto, que quando chegamos na
escola o senhor já havia ido embora! Podemos fazer a prova hoje?
— Claro! Não tem problema — diz o professor. — Basta as senhoritas se sentarem, cada uma num canto da
sala, que eu já levo a prova para vocês.
Sem conseguir esconder o sorriso de satisfação, as meninas sentaram-se cada qual no seu canto, comemorando
em silêncio.
Dois minutos depois, receberam a prova. No alto da folha havia uma única questão: "Em que rua o carro
quebrou?".
3. As duas alunas não entenderam, a princípio, a intenção do pedido do professor. Levando em conta o
contexto e os interlocutores, qual foi a intenção do professor ao fazer o pedido? Justifique sua resposta.


Veja com muita atenção a história em quadrinhos abaixo.

4. Qual o tipo de linguagem empregada pelo Maurício de Sousa? Explique com clareza.
5. Observe com atenção os desenhos, o olhar dos personagens, todos os detalhes, e explique a finalidade dessa
historinha.


Leia a historinha a seguir para responder às questões 6 e 7.

6. No primeiro quadrinho, o locutor é o Cebolinha ou a Mônica? Justifique sua resposta.
7. No segundo quadrinho, o Cebolinha disse “Sua golducha, baliguda...”. Explique por que ele disse isso nesse
momento e com qual intenção.
8. Retire da historinha uma palavra que contenha:
a.
b.
c.
d.

Um dígrafo
Cinco fonemas
Nove letras
Quatro fonemas

