
Faculdades Integradas de Taquara 
  

 

__________________________________________________________________________________________ 
XII Desafio Cultural do Curso de Ciências Contábeis – FACCAT _________________________Página 1 de 4 

Av. Oscar Martins  Rangel, 4500 (RS 115) – CP 84 – CEP  95600-000 Taquara/RS – Fone: (51) 3541.6600 – Fax: (51) 3541.6626 – www.faccat.br 

 

 Credenciada pela Portaria SESu/MEC N° 921, de 07/11/07, D.O.U de 08/11/07 

XII DESAFIO CULTURAL DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS- 2019 
 
 

Questões de Língua Portuguesa 
Profª. Ana Paula Maggioni 

 
 
Questão nº 01  

 

Leia o texto e responda a questão que segue: 

 

 
 

Disponível em: <http://gente.ig.com.br/cultura/2018-05-29/charges-humor-greve-

caminhoneiros.html> 

 

 

A partir da charge acima, pode-se inferir, que: 

a) Não é preciso compreender os acontecimentos relacionados à greve dos caminhoneiros 

para entender a charge lida. 

b) A placa carregada pelo profeta sugere que ele não queira ser interrogado, pois ela é 

autoexplicativa. 

c) O homem que indaga o profeta baseia-se na ideia de que o fim do mundo ocorrerá, 

provavelmente, por meio de um dilúvio ou de um incêndio. 

d) A leitura de charges e sua adequada interpretação independem dos conhecimentos gerais 

do leitor. 

e) A informação do profeta caracteriza um assunto atemporal, podendo ser interpretado 

somente no contexto atual. 

 

 

 

 

http://gente.ig.com.br/cultura/2018-05-29/charges-humor-greve-caminhoneiros.html
http://gente.ig.com.br/cultura/2018-05-29/charges-humor-greve-caminhoneiros.html


Faculdades Integradas de Taquara 
  

 

__________________________________________________________________________________________ 
XII Desafio Cultural do Curso de Ciências Contábeis – FACCAT _________________________Página 2 de 4 

Av. Oscar Martins  Rangel, 4500 (RS 115) – CP 84 – CEP  95600-000 Taquara/RS – Fone: (51) 3541.6600 – Fax: (51) 3541.6626 – www.faccat.br 

 

 Credenciada pela Portaria SESu/MEC N° 921, de 07/11/07, D.O.U de 08/11/07 

Questão nº 02  

 

Leia o diálogo e responda a questão que segue: 

Luz sob a porta 

 — E sabem que que o cara fez? Imaginem só: me deu a maior cantada! Lá, gente, na 

porta de minha casa! Não é ousadia demais? 

 — E você? 

 — Eu? Dei telogo e bença pra ele; engraçadinho, quem ele pensou que eu era? 

 — Que eu fosse. 

 — Quem tá de copo vazio aí? 

 — Vê se baixa um pouco essa eletrola, quer pôr a gente surdo? 

(VILELA, Luiz. Tarde da noite. São Paulo: Ática, 1998. p. 62.) 

O padrão de linguagem usado no texto sugere que se trata de um falante 

a) escrupuloso, em ambiente de trabalho. 

b) ajustado às situações informais. 

c) rigoroso na precisão vocabular. 

d) exato quanto à pronúncia de palavras. 

e) contrário ao uso de expressões populares. 

Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/prova-brasil-esaeb/downloads> 

 

 

 

Questão nº 03 

 

Leia o texto que segue para responder as questões 3 e 4: 

 
Disponível em:< http://prof-marcosalexandre.blogspot.com.br/2010/06/charge-desigualdade-

social.html> 
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A charge em análise tem como objetivo principal: 

 

a) Fazer uma crítica social a partir de uma cena humorística. 

b) Promover uma reflexão sobre o uso exagerado de tecnologias pelas crianças. 

c) Retratar a dura realidade dos pedintes nas grandes metrópoles brasileiras. 

d) Fazer uma crítica sobre a alta taxa de natalidade nas camadas mais carentes da população. 

e) Provocar uma reflexão sobre a péssima distribuição de renda no Brasil. 

 

 

Questão nº 04 

 

Na charge, além das imagens, outro recurso importante é a linguagem verbal. Ao analisar a 

linguagem utilizada pelo pai e pela mãe, podemos inferir que: 

 

a) As duas linguagens estão no mesmo nível coloquial e não diferenciam as personagens. 

b) A forma de falar é um elemento da charge que mostra a questão da desigualdade social e 

cultural das personagens. 

c) A linguagem utilizada pela mãe está no sentido conotativo, e a do pai no sentido denotativo. 

d) A linguagem utilizada pelo pai caracteriza a linguagem urbana e a linguagem utilizada pela 

mãe caracteriza a linguagem interiorana. 

e) O pai usou um termo em inglês e a mãe usou o mesmo termo traduzido para o português. 

 

Leia o anúncio e responda a questão que segue: 

 
 

Disponível em: <http://mixpp.blogspot.com/2010/04/nestle-educando-seus-filhos.html> 

 

 

http://mixpp.blogspot.com/2010/04/nestle-educando-seus-filhos.html
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Questão nº 05 

 

Sobre o texto publicitário propaganda, em específico a apresentada acima, é correto afirmar 

que 

a) Apenas o texto não verbal é responsável pela persuasão, como ocorre na inserção dos 

pacotes de bolacha no canto do anúncio. 

b) Toda propaganda tem como proposição básica uma destas intenções: vender um produto 

ou conscientizar sobre um tema social, casos que são identificados no anúncio em questão.  

c) O texto publicitário não é, necessariamente, argumentativo, diferente do que é perceptível 

nesta propaganda, em que a argumentação é o único tipo de texto que se destaca. 

d) O público-alvo não é um elemento decisivo na elaboração de uma propaganda, como 

exemplificado na referência feita ao filho.  

e) O uso da ambiguidade é um recurso bastante utilizado em propagandas, como ocorre com 

a palavra “bolacha”, no contexto em que está inserida.  

 
 
 


