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Atividade extra
Impactos daciência e da tecnologia nos usos da língua

Questão 1

Desde a Pré-História e o surgimento do homem, os Mitos estiveram presentes no imaginário cultural do ser 

humano. Nesse contexto, afirma-se que:

(A) No processo da criação dos mitos, existia uma necessidade de compreensão dos fenômenos naturais.

(B) O mito nunca se enquadrou como uma verdade aceita, em nenhum tempo histórico.

(C) O Mito é uma criação humana que nasce do pressuposto de apenas se contar histórias.

(D) O Mito teria uma função apenas festiva durante  o período da Pré-História.

Questão 2

As frases que seguem apresentam problemas de coesão por causa do mau uso do conectivo, isto é, da palavra 

que estabelece a conexão. A palavra ou expressão conectiva inadequada está em destaque. Procure descobrir a razão 

dessa impropriedade de uso e substituir a forma inadequada pela forma correta.

1. Em São Paulo já não chove há mais de dois meses, apesar de que já se pense em racionamento de água e 

energia elétrica.

2. As pessoas caminham pelas ruas, despreocupadas, como se não existisse perigo algum, mas o policial con-

tinua folgadamente tomando o seu café no bar.

3. Talvez seja adiado o jogo entre Botafogo e Flamengo, pois o estado do gramado do Maracanã não é dos piores.
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4. Uma boa parte das crianças mora muito longe, vai à escola, com fome, onde ocorre o grande número de 

desistências.

Gabarito

Questão 1

A      B     C    D

Questão 2

1. Em São Paulo, já não chove há mais de dois meses, portanto (por isso, logo) já se pensa em racionamento 

de água e energia elétrica.

2. As pessoas caminham pelas ruas despreocupadas, como se não existisse perigo algum, enquanto o policial 

folgadamente continua tomando o seu café no bar.

3. Talvez seja adiado o jogo entre Botafogo e Flamengo, apesar de o estado do gramado do Marcanã não ser 

dos piores.

4. Uma boa parte das criançasmora muito longe, vai à escola com fome, por isso ocorre o grande número de 

desistências.


