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QUESTÃO: 01    

COMPETÊNCIA: Conhecer e usar LÍNGUA(S) ESTRANGEIRA(S) MODERNA(S) como 
instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais.  

HABILIDADE: Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como meio de 
ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas.  

CONTEÚDO CONCEITUAL: Organização da macroestrutura semântica e articulação entre 
ideias e proposições (relações lógico-semânticas). 

OBJETIVO: Reconhecer duas justificativas dadas pelo autor para embasar uma afirmativa 
presente no texto. 
 
Resposta: 

O autor diz, em primeiro lugar, que o agressor pode se camuflar na multidão e desaparecer 
e, em segundo lugar, que não é possível criar vínculos de amizade, companheirismo em 
uma escola com mais de 100 alunos.  
 
 
QUESTÃO: 02     

COMPETÊNCIA: Conhecer e usar LÍNGUA(S) ESTRANGEIRA(S) MODERNA(S) como 
instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais.  

HABILIDADE: Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como meio de 
ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas.  

CONTEÚDO CONCEITUAL: Organização da macroestrutura semântica e articulação entre 
ideias e proposições (relações lógico-semânticas). 

OBJETIVO: Explicar a razão pela qual o bullying é considerado uma prática nociva para o 
agredido e para o agressor. 
 
Resposta: 

É uma prática nociva para o agredido porque deixa sequelas.  É uma prática nociva para o 
agressor porque também deixa sequelas, entre elas, tendências criminosas.   

 
 
QUESTÃO: 03      

COMPETÊNCIA: Conhecer e usar LÍNGUA(S) ESTRANGEIRA(S) MODERNA(S) como 
instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais.  

HABILIDADE: Reconhecer a importância da produção cultural em LEM como representação 
da diversidade cultural e linguística.  

CONTEÚDO CONCEITUAL: Estudo dos aspectos linguísticos em diferentes textos: 
recursos expressivos da língua, procedimentos de construção e recepção de textos.  

OBJETIVO: Interpretar a atitude do companheiro em relação à companheira e justificar a 
resposta dada. 
 
Resposta: 

Não. Porque, embora ele se disponha a dar tudo (ou muito), está disposto a receber pouco 
da companheira. 
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Nº DA QUESTÃO: 04                           

COMPETÊNCIA: Conhecer e usar LÍNGUA(S) ESTRANGEIRA(S) MODERNA(S) como 
instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais.  

HABILIDADE: Reconhecer a importância da produção cultural em LEM como representação 
da diversidade cultural e linguística.  

CONTEÚDO CONCEITUAL: Estudo dos aspectos linguísticos em diferentes textos: 
recursos expressivos da língua, procedimentos de construção e recepção de textos.  

OBJETIVO: Explicitar a situação adversa em que a companheira ainda pode contar com o 
companheiro. 

 

Resposta: 

Quando o companheiro estiver arisco (ou esquivo ou emburrado ou chateado ou intratável 
ou distante) sem motivo. 

 


