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Atividade extra
Com a palavra o leitor!

I - Leia as cartas a seguir para responder às questões de 1 a 4: 

Preconceito

É triste constatar que, apesar das inúmeras campanhas elucidativas garantindo que o convívio social com o 

portador do vírus HIV não oferece perigo de contaminação, tabus e preconceitos ainda estigmatizem essa doença.

     Mais triste ainda é constatar que essa manifestação de preconceito, alicerçado na discriminação e na igno-

rância, tenha partido de uma instituição educacional que, em princípio, deveria pautar sua conduta pelo respeito à 

dignidade humana, valorizando o conhecimento e a construção de uma sociedade mais justa.

O. F. Maceió, AL

 Preconceito 2

Mesmo correndo o risco de ser tachado de preconceituoso e politicamente incorreto, não pretendo compac-

tuar com a hipocrisia que grassa em nossa sociedade.

Como pai, o bem-estar e a saúde de meus filhos são fundamentais. Expô-los a um risco, ainda que mínimo, é 

impensável, assim, não posso condenar implacavelmente a atitude dos pais, a qual, de certa forma, norteou a conduta 

dos diretores de uma instituição particular de ensino, a efetivação da matrícula à realização de um exame de HIV na 

criança.

F. A. Jundiaí, SP
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Questão 1

Qual é o objetivo do emissor da primeira carta?

Questão 2

Que argumentos o emissor utiliza para sustentar seu ponto de vista?

Questão 3

Com que intenção a segunda carta foi escrita?

Questão 4

Que justificativa o emissor apresenta para explicar a posição adotada?

II - Leia as cartas A SEGUIR para responder às questões de 5 a 9 :

No dia 1o, o fiscal me impediu de expor na feira do Trianon. Me inscrevi em 2004, fiz teste de aptidão, paguei 

taxas de uso de solo e de licença, e comecei a trabalhar na semana seguinte. O juiz que cassou a liminar provavelmen-

te nem leu o processo. Nossa advogada anexou documentos provando a legalidade dos expositores que estão com 

problemas porque funcionários da Prefeitura perderam os documentos de quem fez teste em 2004. Nós, artesãos, 

criamos objetos de arte considerados cultura no mundo todo, menos no Brasil. E, aos 63 anos, não tenho perspectiva 

de conseguir outro trabalho.

J. E. P.  Vila Maria Alta

A Prefeitura responde:

Com referência à feira do Trianon, jamais houve perda de documentos. No início de 2006, a Sub Pinheiros en-

tregou as pastas de documentação para a Sub Sé.

Na análise técnica do material, viu-se que havia expositores trabalhando irregularmente, sem que as aprova-

ções fossem publicadas no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, obrigatórias para que a comunidade saiba quem 

foram os aprovados e as atividades para as quais estão autorizados.

A. M.  Secretário das Subprefeituras e Subprefeito da Sé

(São Paulo Reclama. O Estado de S.Paulo, 12 de agosto de 2007, p. C2)
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Questão 5

A carta do leitor endereçada à prefeitura tem a finalidade de:

a. defender a venda de produtos de artesanato, como símbolos de cultura.

b. queixar-se do fato de ter sido impedido de trabalhar numa feira de artesanato.

c. dirigir-se ao juiz que desconsiderou as razões apresentadas por uma advogada.

d. solicitar a interferência de uma advogada para defender seus direitos.

Questão 6

A Prefeitura defende a tese de que:

a. os funcionários devem ser responsabilizados por terem desviado documentos, prejudicando os arte-

sãos queixosos.

b. os fiscais se precipitaram ao impedir o funcionamento da feira de artesanato antes de encontrarem os 

documentos perdidos.

c. os artesãos queixosos aparentemente têm razão suficiente para reclamações, mas os responsáveis já 

estão tomando as medidas cabíveis.

d. os requisitos legais exigidos para expor e vender trabalhos na feira de artesanato devemser cumpridos 

por todos os envolvidos nessa situação.

Questão 7

Pela leitura da carta, percebe-se que o reclamante é:

a. um idoso, sem outra alternativa qualquer de trabalho.

b. uma autoridade responsável pelo cumprimento das leis.

c. um funcionário, acusado de ser o responsável pela perda de documentos.

d. um fiscal, que justifica sua atitude em fazer cumprir ordens superiores.



80

Questão 8

O argumento apresentado pelo remetente da carta, para defender sua licença de trabalho, está no fato de que:

a. é um artesão, que cria obras de arte reconhecidas no mundo inteiro.

b. é um idoso que deve ser tratado com mais respeito por pessoas mais jovens.

c. cumpriu todas as exigências legais necessárias, junto à Prefeitura.

d. ignora o fato de o juiz ter tomado conhecimento das medidas adotadas contra ele.

Questão 9

Considerando-se a carta do leitor e a resposta da Prefeitura, conclui-se que:

a. ambas apresentam a mesma opinião referente à proibição de trabalhar numa feira.

b. elas divergem quanto à origem do problema surgido com a fiscalização do trabalho.

c. o Subprefeito aceita a opinião do Remetente, propondo-se a autorizar seu trabalho.

d. a opinião da Advogada dos queixosos é idêntica à dos funcionários da Prefeitura

Questão 10

No trecho “Não se verificou, todavia, uma transplantação integral de gosto e de estilo” a palavra destacada 

expressa relação de

a. alternância

b. conclusão

c. contraste

d.  explicação
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Questão 11

“Hoje, a dependência operacional está reduzida, uma vez que o Brasil adquiriu auto-suficiência na produção 

de bens como papel-imprensa ” A oração destacada no período  tem valor:

a. causal.

b. Concessivo

c. Conclusivo

d. condicional

Questão 12

O trecho: “As horas passam, os homens caem, a poesia fica” (Emílio Moura) apresenta um período composto 

por coordenação. As orações que o compõem são coordenadas sindéticas ou assindéticas? Justifique.
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Gabarito

Questão 1

Condenar a postura preconceituosa de uma instituição de ensino em relação aos portadores do vírus HIV.

Questão 2

Campanhas garantem que não há risco de contágio no convívio social com os soropositivos.Espera-se que ins-

tituições educacionais respeitem o ser humano, valorizem o conhecimento e contribuam para a construção de 

uma sociedade justa.

Questão 3

Demonstrar apoio ou solidariedade aos pais e os diretores que exigiram a realização de um exame de HIV em 

criança cuja mãe é soropositiva.

Questão 4

Ele é pai, e suas maiores preocupações são o bem-estar e a saúde dos filhos.

Questão 5

A      B     C    D

Questão 6

A      B     C    D
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Questão 7

A      B     C    D

Questão 8

A      B     C    D

Questão 9

A      B     C    D

Questão 10

A      B     C    D

Questão 11

A      B     C    D

Questão 12

As orações são coordenadas assindéticas, porque não há a presença de conectivos ligando-as.




