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01) No título – “O maniqueísmo que nos alimenta e o amor que nos falta” – a palavra “alimenta”  

adquire, no texto, sentido figurado. A possível interpretação para o sentido dado no enunciado no texto 

à palavra “alimenta” é: (1,0)    

A (    ) revitalizar.   

B (    ) prejudicar. 

C (    ) sustentar.   

 

02) No segundo parágrafo do texto, sociedade é entendida como  (1,0)    

 

A (    ) uma verdadeira catástrofe ou conturbação.  

B (    ) o reflexo da organização política de um povo. 

C (    ) um plano de convivência pacífica entre as pessoas.   

 

03) Infere-se do texto que um dos efeitos nefastos da lógica binária de mundo é: (1,0) 

 

A (     ) estabelecer quem está do lado correto e quem está do lado errado da história.         

B (     ) promover a tomada de consciência da constituição histórica dos povos.        

C (     ) prometer um projeto de mundo perfeito para todas as pessoas.  

 

04) Considerando o contexto em que aparece a expressão “a política está colérica”, o sentido mais 

adequado  para ela é: (1,0) 

A (     ) a situação política é tranquila.         

B (     ) a situação política é tolerável.   

C (     ) a situação política é tensa.  

 

05) Transcreva o trecho que apresenta o conceito de maniqueísmo (1,0) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

06) Ao dizer que “É preciso oferecer ao outro o que gostaríamos de receber.”, o autor (1,0) 



A (     ) evidencia que um dos princípios da sociedade atual é que as pessoas precisam aprender a se 

doar mais que receber.    

B (     ) expressa sua opinião em relação à necessidade de mais empatia entre as pessoas .     

C (     ) mostra que as pessoas estão valorizando mais as opiniões de outras pessoas e desvalorizando 

as suas próprias.  

 

(07) No trecho “Ou mesmo por puro comportamento de manada (...)”, o emprego da expressão 

“comportamento de manada” indica intertextualidade com a Política, de Platão, e que o autor  (1,0) 

 

A (     ) considera que as pessoas estão cada vez menos sendo direcionadas por ideias gerais. 

B (     ) prefere acreditar que as pessoas estão preocupadas com o bem coletivo.     

C (     ) demonstra certa intolerância com as pessoas que são facilmente influenciáveis.  

 

(08) Em qual período do texto o autor afirma que as pessoas se utilizam de argumentos vazios como 

tentativas discursivas para se colocarem em condição de superioridade em relação a outras? (1,0)   

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

(09) Na frase “Nessa disputa infértil sobre quem paira acima de quem, a língua se transformou no açoite 

do que não somos (...)”, significa que: (1,0) 

 

A (    ) o valor social das línguas vem se perdendo na medida em que as pessoas utilizam a tecnologia 

para se aproximarem.         

B (   ) a língua tem sido utilizada como instrumento para fortalecer relações de poder entre grupos 

sociais.     

C (   ) a identidade linguística de vários grupos vem se perdendo por conta da supervalorização de 

línguas estrangeiras..  

 

(10) Descreva uma situação, real ou não, que demonstre o sentido “pessoas que abominam o 

contraditório”. (1,0) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 


