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a) As diferenças sociais vêm diminuindo muito no
país..
b) As péssimas condições de habitação revelam
que o Estado não está voltado para o bem-estar
da maioria da população.
c) O processo de industrialização vem
favorecendo toda população, com trabalho para
todos.
d) As palafitas, em contraposição aos prédios
luxuosos, demonstram como as desigualdades
entre as classes sociais são somente nas
periferias.
e) O que determina as desigualdades sociais nas
sociedades são as pessoas que não querem
trabalhar.

O Brasil é um país dividido e desigual
Riqueza e pobreza tudo isso é capital
Não preciso nem falar você sabe como é
Uns vão de BMW e outros vão a pé
Olhe a seu redor e pare para pensar
De que lado você está
O Estado de Bem-Social
Foi uma ideia inteligente
Mas preste atenção na desigualdade existente
Dá para perceber que essa ideia não foi pra frente
Desse modo caminhamos para o preconceito
Para quem comanda, tudo está perfeito
De acordo com o poema é correto afirmar:
Estão ganhando lucro de qualquer jeito
a) A pobreza sempre existiu, mas é só para
Muitas das famílias não têm sustento
alguns, a maioria anda de BMW.
b) A desigualdade social não pode ser
Por isso muitas crianças passam fome ao relento
considerada característica presente em todas as
Esperando oportunidade para mostrar seu talento
famílias, pois todas tem o que comer e não tem
Sobrevivência para mim não é apenas viver,
dívidas.
É arranjar o que comer
c) A desigualdade social não condiciona a vida
Eu ganho bolsa família e sou proletariado
política, econômica, social ou cultural.
Eu pago minhas contas mas vivo endividado
d) A pobreza não pode ser considerada fruto da
Já o meu vizinho que mora do meu lado
desigualdade.
e) A desigualdade pode acabar um dia, pois todos
Tem vida boa porque é assalariado
somos cidadãos e temos os mesmos direitos.
Eu tenho dinheiro e tenho uma mansão
Eu viajo todo dia de avião
Um dia no Brasil, outro no Japão
Não preciso enfrentar o aperto do busão
Mas espera aí, para que tanto dinheiro?
Se todos os seus amigos são todos interesseiros?
Calma aí vamos acabar com a discussão
Diante da lei somos todos cidadãos

Ao observar a foto, qual refrão do poema está
relacionada com ela?
a) Muitas das famílias não têm sustento
Por isso muitas crianças passam fome ao relento
b) Sobrevivência para mim não é apenas viver,
É arranjar o que comer
Essas imagens refletem as desigualdades
sociais existentes no Recife, que também
podem ser encontradas em outras grandes
cidades
do
Brasil.
Em
relação
às
desigualdades sociais, assinale a alternativa
correta.

c) Já o meu vizinho que mora do meu lado
Tem vida boa porque é assalariado

