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Caderno de Revisão

Apresentação

Prezados estudantes, pais, responsáveis e profissionais
da educação,
Você está recebendo esse Caderno de Revisão, elaborado
com base nos resultados das Provas Diagnósticas de 2017 e
2018, aplicadas na rede pública do Distrito Federal. A partir dos
resultados verificados, é possível estabelecer metas, objetivos,
ações pedagógicas e políticas públicas necessárias à superação
das fragilidades nos processos de ensino e à garantia do direito de
aprendizagem dos estudantes da nossa rede.
Os cadernos são compostos por 12 sugestões de atividades,
constando: breve contextualização da temática, descritor
considerado, questões e alternativas de respostas e aprendizagem
esperada. Os cadernos trazem, ainda, sugestões de links que
podem ser consultados para complementar ou aprofundar o
estudo da temática trabalhada. A inclusão da fonte da questão e
do campo “Saiba Mais” amplia a possibilidade de referências que
podem ser utilizadas na elaboração de outras atividades.
Para os estudantes que apresentam necessidades
educacionais especiais, orienta-se que sejam promovidas as
devidas adequações e adaptações, com o apoio da equipe gestora,
coordenadores pedagógicos, professores das salas de recursos,
serviço especializado de apoio à aprendizagem (pedagogo) e
salas de apoio à aprendizagem (na unidade escolar que houver),
sempre levando em consideração as necessidades e a autonomia
do estudante.
Estudante, essa é para você! Aproveite o momento para uma
autoavaliação! Discuta as questões com seus professores, fale de
suas dificuldades e esclareça suas dúvidas. Aproveite, também,
para trocar experiências com seus colegas, ajude-os nos pontos
que você já se sente seguro e peça auxílio sobre os assuntos que
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Espera-se que esse material contribua com o processo
de ensino e de aprendizagem, bem como fomente outras
possibilidades de intervenção pedagógica que atendam às
necessidades específicas de cada estudante.
Bom ano letivo!
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ainda não domine totalmente. Utilize-se, ainda, das dicas de sites
livres, confiáveis e educativos, indicados no campo “Saiba Mais”.

Caderno de Revisão

Língua Portuguesa
CONTEXTO DOS ITENS 1 E 2
A ironia e o humor são recursos linguísticos amplamente
empregados em textos, sobretudo com a finalidade de fazer uma
crítica ou promover uma reflexão.
D16: Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.

ITEM 1
Fonte: Encceja 2017 (com adaptações)

“Não troco meu oxente pelo OK de ninguém.” (Ariano Suassuna)
Disponível em: http://veja.abril.com.br. Acesso em: 13 set. 2013.

A declaração do escritor Ariano Suassuna revela um
posicionamento sobre a incorporação de estrangeirismos na
língua portuguesa falada no Brasil, que é de:
A. ( ) adesão.
B. ( ) análise.
C. ( ) comoção.
D. (X ) resistência.
GABARITO - D
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Fonte: Encceja 2017 (com adaptações)

Aí, galera
Jogadores de futebol podem ser vítimas de estereotipação.
Por exemplo, você pode imaginar um jogador de futebol dizendo
“estereotipação”? E, no entanto, por que não?
― Aí, campeão. Uma palavrinha pra galera.
― Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais
esportistas, aqui presentes ou no recesso dos seus lares.
― Como é?
― Aí, galera.
― Quais são as instruções do técnico?
― Nosso treinador vaticinou que, com um trabalho de
contenção coordenada, com energia otimizada, na zona de
preparação, aumentam as probabilidades de, recuperado o
esférico, concatenarmos um contragolpe agudo com parcimônia
de meios e extrema objetividade, valendo-nos da desestruturação
momentânea do sistema oposto, surpreendido pela reversão
inesperada do fluxo da ação.
― Ahn?
― É pra dividir no meio e ir pra cima pra pegar eles sem calça.
― Certo. Você quer dizer mais alguma coisa?
― Posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental. Algo
banal, talvez mesmo previsível e piegas, a uma pessoa à qual sou
ligado por razões, inclusive, genéticas?
― Pode.
― Uma saudação para a minha progenitora.
― Como é?
― Alô, mamãe!
Veríssimo, L. F. Disponível em: www.releituras.com. Acesso em: 5 set. 2014.
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ITEM 2
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Nessa simulação de entrevista, o autor retrata um jogador
de futebol que supera as expectativas do entrevistador por
utilizar uma linguagem muito elaborada, o que mostra uma
situação de
A. (X ) discriminação.
B. ( ) confusão.
C. ( ) afobação.
D. ( ) preocupação.
GABARITO - A
APRENDIZAGEM ESPERADA

Os itens 1 e 2 avaliam a habilidade do estudante de identificar
a ironia e/ou o humor nos textos apresentados. Para chegar ao
gabarito dos itens, é preciso compreender as relações de sentido
que aqueles elementos constroem nos contextos em que se
inserem e a intenção com que o autor os empregou.

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=cm6vfNDNXbU

CONTEXTO DOS ITENS 3 E 4

O tema é a informação central de um texto. É o tópico específico
dentro de um assunto mais amplo sobre o qual versa um discurso.
D6: Identificar o tema de um texto
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Fonte: Encceja 2017 (com adaptações)

Balaio de ideias: poucas palavras, muita sabedoria
Mãe Stella destaca a sabedoria dos provérbios
A cultura africana sugere que o que existe em potencial no
universo pode ser materializado pela palavra. Além da palavra,
a memória também é reverenciada pela oralidade. Os fatos
passados são reavivados pela memória e reatualizados pelos
rituais. No Candomblé, a vivência mítica das divindades é cantada
e contada através do que é chamado de Corpo das Tradições
Orais, do qual os provérbios fazem parte.
Os provérbios fazem parte da oralidade africana, mas também
de outros continentes. É universal a maneira de falar em frases
curtas e expressivas. Aristóteles disse: “relíquias que, em virtude
de sua brevidade e exatidão, salvaram-se dos naufrágios e
das ruínas das antigas filosofias”. Os provérbios podem ser
conceituados como: enunciados breves, de origem desconhecida,
que expressam uma sabedoria a ser utilizada em qualquer
tempo e lugar; frases sintéticas, cujos conteúdos condensados
expressam grande sabedoria; fontes de prazer que, pela sua
estrutura, possibilitam ao cérebro fixar mensagens que colaboram
para que o homem se harmonize consigo e com o outro. Diz-se
que uma frase expressiva é um provérbio quando: sua origem é
desconhecida porque seu autor se perdeu no tempo, uma vez
que geralmente é pronunciada de maneira natural a partir de uma
determinada situação; torna-se popular porque, sendo criada a
partir de uma circunstância particular, passa a ser utilizada pela
população em geral, sempre que circunstâncias semelhantes
voltam a acontecer; é universal, de forma ampla ou restrita – uma
comunidade, por exemplo.
SANTOS, M. S. A. Disponível em: http://mundoafro.atarde.uol.com.br.
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ITEM 3
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Tomando como exemplo os provérbios, o texto sugere a
importância do uso oral da língua como instrumento de
A. ( ) divulgação da cultura clássica.
B. (X ) preservação da memória cultural.
C. ( ) exaltação de personagens populares.
D. ( ) desvendamento de mistérios religiosos.
GABARITO - B

ITEM 4
Fonte: SAEP

Uma breve história da estereoscopia
Camadas de história constroem o atual sucesso do 3D no
cinema e seu ingresso nas salas de estar, com os aparelhos de
televisão. Nossos bisavós, a partir de meados do século XIX e início
do XX, já namoravam a tecnologia, hoje redescoberta. Em 1833,
o inglês Charles Wheatstone construiu um aparelho de espelhos
muito simples, mas engenhoso, por meio do qual se visualizavam
desenhos tridimensionais “em relevo”. Um olho mirava uma foto,
o outro sua equivalente, sua quase gêmea, e no cérebro se dava
a fusão mágica. Esse aparelho — o estereoscópio —, ainda hoje
encontrado nas feiras de antiguidade, foi o precursor do 3D. Ao
casar-se com a fotografia, invenção ainda na infância, detonou
uma explosão de imagens tridimensionais, que se valiam da
riqueza de detalhes que surgiam especularmente dos retratos
de famílias e de paisagens. Essa combinação, a união de duas
tecnologias ainda imberbes, fez expandir o consumo de imagens
que pareciam brotar da superfície.
Veja, 15 dez. 2010. Fragmento.
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GABARITO - C
APRENDIZAGEM ESPERADA

Os itens 3 e 4 demandam do estudante que demonstre
habilidade de identificar o tema do texto.
O texto do item 5 versa sobre provérbios, mas sua finalidade
é tratar da oralidade da língua. Cabe ao estudante analisar
os elementos explícitos no texto e empregar seus próprios
conhecimentos para inferir o sentido que o autor atribui à oralidade.
Em “Uma breve história da estereoscopia”, o assunto é
a tecnologia 3D. No entanto, o tema central é um recorte do
assunto. Para identificar o gabarito, o estudante deve observar
que a sucessão de eventos relacionados à tecnologia apresentada
permite entender a intencionalidade com que o autor concebeu o
texto e, por consequência, leva à compreensão de seu tema central.
SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=r0Sy30oGmWA

CONTEXTO DOS ITENS 5 E 6
Narrativa é uma tipologia textual que apresenta uma sequência
de fatos (enredo), que se passam em determinado tempo e espaço,
seguindo uma ordem lógica de acontecimentos, os quais podem
ser reais ou fictícios, com a presença de narrador e personagens.
D10: Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos
que constroem a narrativa
13
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O tema desse texto é
A. ( ) a expansão da tecnologia 3D.
B. ( ) influência da tecnologia 3D.
C. (X ) a origem da tecnologia 3D.
D. ( ) o resultado da tecnologia 3D.

Caderno de Revisão
Item 5
Fonte: Enem 2018

Somente uns tufos secos de capim empedrados crescem na
silenciosa baixada que se perde de vista. Somente uma árvore,
grande e esgalhada mas com pouquíssimas folhas, abre-se em
farrapos de sombra. Único ser nas cercanias, a mulher é magra,
ossuda, seu rosto está lanhado de vento. Não se vê o cabelo,
coberto por um pano desidratado. Mas seus olhos, a boca, a pele
– tudo é de uma aridez sufocante. Ela está de pé. A seu lado está
uma pedra. O sol explode.
Ela estava de pé no fim do mundo. Como se andasse para
aquela baixada largando para trás suas noções de si mesma. Não
tem retratos na memória. Desapossada e despojada, não se abate
em autoacusações e remorsos. Vive.
Sua sombra somente é que lhe faz companhia. Sua sombra,
que se derrama em traços grossos na areia, é que adoça como
um gesto a claridade esquelética. A mulher esvaziada emudece,
se dessangra, se cristaliza, se mineraliza. Já é quase de pedra
como a pedra a seu lado. Mas os traços de sua sombra caminham
e, tornando-se mais longos e finos, esticam-se para os farrapos de
sombra da ossatura da árvore, com os quais se enlaçam.
FRÓES, L. Vertigens: obra reunida. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.

Na apresentação da paisagem e da personagem, o
narrador estabelece uma correlação de sentidos em que
esses elementos se entrelaçam. Nesse processo, a condição
humana configura-se
A. (X ) amalgamada pelo processo comum de desertificação e de solidão.
B. ( ) fortalecida pela adversidade extensiva à terra e aos
seres vivos.
C. ( ) redimensionada pela intensidade da luz e da exuberância local.
D. ( ) imersa num drama existencial de identidade e de origem.
GABARITO - A
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Fonte: Simulado DF 2017

Cegueira
Afastou-me da escola, atrasou-me, enquanto os filhos de
seu José Galvão se internavam em grandes volumes coloridos,
a doença de olhos que me perseguia na meninice. Torturava-me
semanas e semanas, eu vivia na treva, o rosto oculto num pano
escuro, tropeçando nos móveis, guiando-me às apalpadelas, ao
longo das paredes. As pálpebras inflamadas colavam-se. Para
descerrá-las, eu ficava tempo sem fim mergulhando a cara na
bacia de água, lavando-me vagarosamente, pois o contato dos
dedos era doloroso em excesso. Finda a operação extensa, o
espelho da sala de visitas mostrava-me dois bugalhos sangrentos,
que se molhavam depressa e queriam esconder-se. Os objetos
surgiam empastados e brumosos. Voltava a abrigar-me sob o
pano escuro, mas isto não atenuava o padecimento. Qualquer luz
me deslumbrava, feria-me como pontas de agulha [...].
Sem dúvida o meu espectro era desagradável, inspirava
repugnância. E a gente da casa se impacientava. Minha mãe
tinha a franqueza de manifestar-me viva antipatia. Dava-me dois
apelidos: bezerro-encourado e cabra-cega.
RAMOS, G. Infância. Rio de Janeiro: Record, 1984 (fragmento).

O impacto da doença, na infância, revela-se no texto
memorialista de Graciliano Ramos através de uma atitude
marcada por
A. ( ) uma tentativa de esquecer os efeitos da doença.
B. ( ) preservar a sua condição de vítima da negligência materna.
C. ( ) apontar a precariedade do tratamento médico no sertão.
D. (X ) recompor, em minúcias e sem autopiedade, a sensação da dor.
GABARITO - D
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ITEM 6

Caderno de Revisão
APRENDIZAGEM ESPERADA

Os itens 5 e 6 avaliam a habilidade do estudante de Identificar
o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a
narrativa.
O texto do item 5 apresenta dois elementos essenciais: uma
região seca e uma mulher inserida nesse contexto. Para que o
estudante encontre o gabarito do item, é necessário que perceba
as relações que existem entre a descrição da mulher e o próprio
ambiente em que ela vive.
Em “Cegueira”, o narrador fala da condição de sua visão na
infância. A identificação do gabarito depende da compreensão de
que o texto apresenta unicamente as sensações e as impressões
do narrador acerca de si, do mundo ao seu redor e da sua doença.

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=hxNd6GsWHRI
https://www.youtube.com/watch?v=2czWvybvTAk

CONTEXTO DOS ITENS 7 E 8
Em linhas gerais, na tessitura textual, o locutor é aquele que
conta a história, que narra os fatos, que descreve os cenários. O
interlocutor, por sua vez, é aquele a quem a ação do locutor se
dirige e pode fazer parte da história ou estar localizado fora dele.
D13: Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o
locutor e o interlocutor de um texto
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Fonte: Simulado DF 2018

― Ora dizeis, não é verdade? Pois o Sr. Lúcio queria esse
cravo, mas vós lho não podíeis dar, porque o velho militar não tirava
os olhos de vós; ora, conversando com o Sr. Lúcio, acordastes
ambos que ele iria esperar um instante no jardim...
MACEDO, J. M. A moreninha. Disponível em: www.dominiopublico.com.br.

O trecho faz parte do romance A moreninha, de Joaquim
Manuel de Macedo. Nessa parte do romance, há um diálogo
entre dois personagens. A fala transcrita revela um falante
que utiliza uma linguagem
A. ( ) informal, com estruturas e léxico coloquiais.
B. (X ) culta, com domínio da norma padrão.
C. ( ) regional, com termos característicos de uma região.
D. ( ) técnica, com termos de áreas específicas.
GABARITO - B

ITEM 8
Fonte: Enem 2018

Quebranto
às vezes sou o policial que me suspeito
me peço documentos
e mesmo de posse deles
me prendo e me dou porrada
às vezes sou o porteiro
não me deixando entrar em mim mesmo
a não ser
pela porta de serviço
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ITEM 7
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[...]
às vezes faço item de não me ver
e entupido com a visão deles
sinto-me a miséria concebida como um eterno começo
fecho-me o cerco
sendo o gesto que me nego
a pinga que me bebo e me embebedo
o dedo que me aponto
e denuncio
o ponto em que me entrego.
às vezes!...
CUTI. Negroesia. Belo Horizonte: Mazza, 2007 (fragmento).

Na literatura de temática negra produzida no Brasil,
é recorrente a presença de elementos que traduzem
experiências históricas de preconceito e violência. No poema,
essa vivência revela que o eu lírico
A. (X ) incorpora seletivamente o discurso do seu opressor.
B. ( ) submete-se à discriminação como meio de fortalecimento.
C. ( ) engaja-se na denúncia do passado de opressão e injustiças.
D. ( ) sofre uma perda de identidade e de noção de pertencimento.
GABARITO - A
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Os itens 7 e 8 requerem do estudante conhecimento sobre o
locutor (aquele que fala) e interlocutor (pessoa que conversa com
outra) do texto, além das marcas linguísticas presentes no texto
que permitem identificá-los.
SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=jeYWdkds7mw

CONTEXTO DOS ITENS 9 E 10
Quando dois textos ou mais versam sobre o mesmo assunto,
uma análise das diferentes formas de abordagem do assunto
podem revelar muitas características importantes sobre eles,
tais como o público a que se destinam, a época em que foram
produzidos, os objetivos que os autores pretendem alcançar, as
ideologias defendidas etc.
D21: Reconhecer posições distintas entre duas ou mais
opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema

ITEM 9
Fonte: Prova Brasil

Texto I
A criação segundo os índios Macuxis
No início era assim: água e céu.
Um dia, um Menino caiu na água. O sol quente soltou a pele do
Menino. A pele escorregou e formou a terra. Então, a água dividiu
o lugar com a terra.
E o Menino recebeu uma nova pele cor de fogo.
No dia seguinte, o Menino subiu numa árvore. Provou de todos
19
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APRENDIZAGEM ESPERADA

Caderno de Revisão
os frutos. E jogou todas as sementes ao vento. Muitas sementes
caíram no chão. E viraram bichos. Muitas sementes caíram na
água. E viraram peixes. Muitas sementes continuaram boiando no
vento. E viraram pássaros.
No outro dia, o Menino foi nadar. Mergulhou fundo. E encontrou
um peixe ferido. O peixe explodiu. E da explosão surgiu uma Menina.
O Menino deu a mão para a Menina. E foram andando. E o
Menino e a Menina foram conhecer os quatro cantos da Terra.
Texto II
A criação segundo os negros Nagôs Olorum
Só existia Olorum. No início, só existia Olorum.
Tudo o mais surgiu depois.
Olorum é o Senhor de todos os seres.
Certa vez, conversando com Oxalá, Olorum pediu:
― Vá preparar o mundo!
E ele foi. Mas Oxalá vivia sozinho e resolveu casar com
Odudua. Deste casamento, nasceram Aganju, a Terra Firme,
e Iemanjá, Dona das Águas. De Iemanjá, muito tempo depois,
nasceram os Orixás.
Os Orixás são os protetores do mundo.
BORGES, G. et al. Criação. Belo Horizonte: Terra, 1999.

Comparando-se essas duas versões da criação do mundo,
constata-se que
A. ( ) a origem do princípio religioso da criação do mundo é a
mesma nas duas versões.
B. ( ) as divindades, em cada uma delas, têm diferentes graus
de importância.
C. (X ) a diferença entre elas consiste na relação entre o
criador e a criação.
D. ( ) as diferenças são apenas de nomes em decorrência da
diversidade das línguas originárias.
GABARITO - C
20
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Fonte: Simulado DF 2018

o processo de modernização apresentado na tirinha,
Mafalda depara-se com um contraponto entre
A. ( ) o domínio dos modos de produção e a geração de novas
ferramentas com a tecnologia de informação e comunicação.
B. ( ) o acompanhamento das mudanças na sociedade e o surgimento de novas opções de vida e trabalho com a cibernética.
C. ( ) a apresentação de novas perspectivas de vida e trabalho
para a mulher com os avanços das tecnologias de informação.
D. (X ) a constatação do avanço da tecnologia e a proposição de reprodução de velhas práticas com novas
máquinas.

APRENDIZAGEM ESPERADA

Os itens 9 e 10 avaliam a habilidade do estudante em
reconhecer opiniões diferentes sobre um mesmo fato ou tema.
Estes itens esperam que o estudante seja capaz de identificar
quem fala no texto e a quem ele se destina, essencialmente, por
meio da presença de marcas linguísticas (o tipo de vocabulário, o
assunto, etc.), evidenciando, também, a importância do domínio
das variações linguísticas que estão presentes na nossa sociedade.
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ITEM 10

Caderno de Revisão
SAIBA MAIS
https://canalcederj.cecierj.edu.br/012016/
a3f26112979d656f4c458b54bdef804f.pdf

CONTEXTO DOS ITENS 11 E 12
Quando dois textos ou mais versam sobre o mesmo assunto,
uma análise das diferentes formas de abordagem do assunto
podem revelar muitas características importantes sobre eles,
tais como o público a que se destinam, a época em que foram
produzidos, os objetivos que os autores pretendem alcançar, as
ideologias defendidas etc.
D20: Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação
na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em
função das condições em que ele foi produzido e daquelas
em que será recebido

ITEM 11
Fonte: Enem 2017

Texto I
A língua ticuna é o idioma mais falado entre os indígenas
brasileiros. De acordo com o pesquisador Aryon Rodrigues, há
40 mil índios que falam o idioma. A maioria mora ao longo do
Rio Solimões, no Alto Amazonas. É a maior nação indígena do
Brasil, sendo também encontrada no Peru e na Colômbia. Os
ticunas falam uma língua considerada isolada, que não mantém
semelhança com nenhuma outra língua indígena e apresenta
complexidades em sua fonologia e sintaxe. Sua característica

22

Caderno de Revisão
principal é o uso de diferentes alturas na voz.

Língua Portuguesa, n. 52, fev. 2010 (adaptado).

Texto II
Riqueza da língua
“O inglês está destinado a ser uma língua mundial em sentido
mais amplo do que o latim foi na era passada e o francês é na
presente”, dizia o presidente americano John Adams no século
XVIII. A profecia se cumpriu: o inglês é hoje a língua franca da
globalização. No extremo oposto da economia linguística mundial,
estão as línguas de pequenas comunidades declinantes. Calculase que hoje se falem de 6000 a 7000 línguas no mundo todo.
Quase metade delas deve desaparecer nos próximos 100 anos. A
última edição do Ethnologue ― o mais abrangente estudo sobre
as línguas mundiais ―, de 2005, listava 516 línguas em risco de
extinção.
Veja, n. 36, set. 2007 (adaptado)

Os textos tratam de línguas de culturas completamente
diferentes, cujas realidades se aproximam em função do(a)
A. ( ) semelhança no modo de expansão.
B. ( ) preferência de uso na modalidade falada.
C. (X ) predomínio em relação às outras línguas de contato.
D. ( ) modo de organização das regras sintáticas.
GABARITO - C
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O uso intensivo da língua não chega a ser ameaçado pela
proximidade de cidades ou mesmo pela convivência com falantes
de outras línguas no interior da própria área ticuna: nas aldeias,
esses outros falantes são minoritários e acabam por se submeter
à realidade ticuna, razão pela qual, talvez, não representem uma
ameaça linguística.
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ITEM 12
Fonte: Enem 2017

Texto I
Criatividade em publicidade: teorias e reflexões
Resumo: O presente artigo aborda um item primordial
na publicidade: a criatividade. Apesar de aclamada pelos
departamentos de criação das agências, devemos ter a consciência
de que nem todo anúncio é, de fato, criativo. A partir do resgate
teórico, no qual os conceitos são tratados à luz da publicidade,
busca-se estabelecer a compreensão dos temas. Para elucidar tais
questões, é analisada uma campanha impressa da marca XXXX.
As reflexões apontam que a publicidade criativa é essencialmente
simples e apresenta uma releitura do cotidiano.
DEPEXE, S. D. Travessias: Pesquisas em Educação, Cultura, Linguagem e Artes,
n. 2, 2008

Texto II

Homenagem ao Dia das Mães 2012.
Disponível em: www.comunicacao.com.
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GABARITO - B

Aprendizagem esperada
Os itens 11 e 12 requerem que o estudante seja capaz de
identificar que um mesmo tema pode ter abordagens distintas em
diferentes gêneros textuais.
O estudante deve ser capaz de reconhecer as diferenças entre
textos que tratam do mesmo assunto, em função do leitor-alvo, da
ideologia, da época em que foi produzido e das suas intenções
comunicativas.
Trabalhar a relação entre textos é essencial para que o
estudante construa a habilidade de analisar o modo de tratamento
do tema dado pelo autor e as condições de produção, recepção e
circulação dos textos. Assim, espera-se que o estudante assuma
uma atitude crítica e reflexiva ao reconhecer as diferentes ideias
apresentadas sobre o mesmo tema em um único texto ou em
textos diferentes.

SAIBA MAIS
https://canalcederj.cecierj.edu.br/012016/
a3f26112979d656f4c458b54bdef804f.pdf
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Os dois textos apresentados versam sobre o tema
criatividade. O Texto I é um resumo de caráter científico
e o Texto II, uma homenagem promovida por um site de
publicidade. De que maneira o Texto II exemplifica o conceito
de criatividade em publicidade apresentado no Texto I?
A. ( ) Fazendo menção ao difícil trabalho das mães em criar
seus filhos.
B. (X ) Explorando a polissemia do termo “criação”.
C. ( ) Promovendo uma leitura simplista do papel materno em
seu trabalho de criar os filhos.
D. ( ) Recorrendo a uma estrutura linguística simples.
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