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Atividade extra
Cultura e identidade

Leia o texto para responder às questões 1 e 2

O último computador

Um dia, todos os computadores do mundo estarão ligados num único e definitivo sistema, e o centro do 

sistema será a cidade de Duluth, nos Estados Unidos. Toda a memória e toda informação da humanidade estarão no 

Último Computador. As pessoas não precisarão mais ter relógios individuais, calculadoras portáteis, livros, etc. Tudo o 

que quiserem fazer – compras, contas, reservas – e tudo o que desejarem saber estará ao alcance de um dedo. Todos 

os lares do mundo terão terminais do Último Computador. Haverá telas e botões do Último Computador em todos os 

lugares frequentados pelo homem, desde o mictório ao espaço. E um dia, um garoto perguntará ao pai:

- Pai, quanto é dois mais dois?

- Não pergunte a mim, pergunte a Ele.

O garoto apertará o botão e, num milésimo de segundo, a resposta aparecerá na tela mais próxima. E, então, 

o garoto perguntará:

- Como é que eu sei que isso está certo?

- Ora, ele nunca erra. 

- Mas se desta vez errou?

- Não errou. Conte nos dedos.

- Contar nos dedos?

- Uma coisa que os antigos faziam. Meu avô me contou. Levante dois dedos, depois mais dois... Olhe aí. Um, 

dois, três, quatro. Dois mais dois quatro. O Computador está certo. 
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- Bacana. Mas, pai. E 363 mais 17? Não dá para contar nos dedos. Jamais vamos saber se a resposta do Compu-

tador está certa ou não.

- É...

- E se for mentira do Computador? 

- Meu filho, uma mentira que não pode ser desmentida é verdade. 

- Quer dizer, estaremos irremediavelmente dominados pela técnica, mas sempre sobrará a filosofia. 

Luís Fernando Veríssimo    http://www.sitescorreio.com.br/blogs/cronica-maravilhosa-de-luis-fernando-verissimo/ 

Questão 1

De acordo com o texto, no futuro:

a. Haverá um sistema de computadores que ligará todos os países e lugares. 

b. As pessoas terão mais liberdade de escolha pelo desenvolvimento tecnológico. 

c. Haverá um retorno ao passado, principalmente em relação aos cálculos matemáticos.  

d. Os jovens terão mais facilidade de aprendizagem, pois tudo estará centralizado em um computador.   

Questão 2

“Último Computador”, como é apresentado no texto, terá a função de

a. Controlar e armazenar toda a informação da humanidade. 

b. Auxiliar os homens, principalmente, nos cálculos matemáticos.

c. Levar a humanidade a um maior conhecimento de sua realidade.

d. Abrigar e definir os locais e os espaços frequentados pelos homens.

Leia o texto para responder às questões 3 e 4

Coisa de Homem
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A dança se origina do movimento e caracteriza a vida. Muitas pessoas acham que o balé é coisa só para mulher, 

e isso é um grande preconceito. Dança é arte, é movimento. Béjart disse que a dança é masculina. Independentemen-

te do sexo, certo é que os homens estão cada vez mais conquistando seu lugar em companhias de balé, provando 

assim que toda arte é assexuada.

(RUVIN BER, José Singal. São Paulo – SP Revista O Globo 2/10/2011. Carta p.49) 

Glossário: 

Béjart: Maurice Bérjart, nome artístico de Maurice Jean Berger (Nasceu em Marselha, 1 de Janeiro de 1927 – e 

faleceu em Lausana, 22 e Novembro de 2007) foi um dançarino e coreógrafo francês. 

Questão 3

A dança é uma manifestação cultural e uma identidade para os povos. O autor do texto  revela melhor essa 

afirmação no trecho: 

a. “Béjart disse que a dança é masculina.”

b. "... provando assim que toda arte é assexuada.” 

c. “A dança se origina do movimento e caracteriza a vida”

d. “Muitas pessoas acham que o balé é coisa só para mulher,..”

Questão 4

O texto “Coisa de Homem” é  identificado como uma 

a. exposição 

b. narração 

c. descrição

d. argumentação  
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Questão 5

A natureza é sábia 

Mas não compreende um fato 

Por que só tem uma mãe 

E tanto parente chato? 

Millôr Fernandes 

A expressão “Por que”, no terceiro verso da estrofe de Millôr Fernandes, tem como finalidade introduzir 

a. uma explicação

b. uma finalização

c. uma contradição

d. um questionamento

Questão 6

Em Portugal, você poderá ter alguns probleminhas se entrar numa loja de roupas desconhecendo certas su-

tilezas da língua. Por exemplo, não adianta pedir para ver os ternos — peça para ver os fatos. Paletó é casaco. Meias 

são peúgas. Suéter é camisola — mas não se assuste, porque calcinhas femininas são cuecas. (Não é uma delícia?). 

(Ruy Castro. Revista Viaje Bem. Ano VIII, no 3, p78.) 

Esse texto destaca diferenças  entre o português do Brasil e o de Portugal. Qual é o aspecto focalizado?
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Gabarito

Questão 1

A      B     C    D

Questão 2

A      B     C    D

Questão 3

A      B     C    D

Questão 4

A      B     C    D

Questão 5

A      B     C    D

Questão 6

A língua portuguesa falada e escrita no Brasil apresenta diferenças da língua empregada em Portugal em vários 

níveis. Esse texto apresenta exemplos de variação nas palavras usadas, respectivamente, no Brasil e em Portu-

gal, como terno/fato; suéter/camisola.




