
OFICINA I

GRUPO I

PELO EXEMPLO

         Falar do meio ambiente não é só falar de árvores, plantas, animais, da poluição do ar e da 
água... Falar em meio ambiente é também falar de crianças e seu comportamento.
        Você já parou para pensar que somos exemplos para elas? Principalmente se você tem uma 
criança em casa, você se torna um espelho. Se fosse só o batom, que a menina, desde cedo, ensaia 
usar, ou a gravata e os sapatos, que o menino teima em pegar emprestado, tudo bem – estes são 
hábitos saudáveis e que revelam que você é um modelo para aquele ser que está sob seus cuidados.
       Mas e os hábitos que não são saudáveis? Você, como pai ou responsável, obedece sempre o 
sinal vermelho, a velocidade estabelecida para a rua? Você cede a sua vez? Você separa os resíduos
em casa, recicláveis dos não-recicláveis? Você substituiu as lâmpadas tradicionais por fluorescentes 
ou por lâmpadas do tipo “led” e explica esse gesto para sua criança?
       Pois saiba que cada pequeno gesto seu não passará despercebido por ela. Os pequenos, 
inclusive, nos corrigem ou nos chamam a atenção!

                               Marilusa Colombo, bióloga. Seleções Reader’s Digest. Outubro 2010 p. 29.

Em relação ao tema, a informação principal do texto refere-se ao fato de que
A) as crianças percebem cada pequeno gesto.  
B) as crianças têm alguns hábitos saudáveis.
C) as lâmpadas tradicionais devem ser substituídas.
D) os resíduos caseiros devem ser separados.
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GRUPO Il

 Leia o texto abaixo e responda.

DIABETES SEM FREIO

A respeitada  revista  médica  inglesa  “The  Lancet”  chamou  a  atenção,  em  editorial,  para  o

crescimento da epidemia de diabetes no mundo. A estimativa é de que os atuais 246 milhões de

adultos portadores da doença se transforme em 380 milhões em 2025. O problema é responsável por

6% do total de mortes no mundo, sendo 50% devido a problemas cardíacos – doença associada à

diabetes.

Galileu, nº 204, jul. 2008, p. 14. 

Qual é a informação principal desse texto?

A) A diabetes associada a problemas cardíacos.

B) A estimativa de adultos portadores de diabetes.

C) O crescimento da epidemia de diabetes no mundo.

D) O percentual de mortes no mundo.
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Leia o texto abaixo e responda
VERTIGEM

O ano 2000 chegou sem confirmar as profecias cibernéticas dos livros e filmes de ficção científica, mas
com  uma  boa  dose  de  futurismo  em  tempo  real:  aos  nossos  olhos,  pululam  inovações  e  conquistas
tecnológicas que não conseguimos entender em toda a dimensão. Se voltássemos brevíssimos cinco anos,
encontraríamos um mundo sem muitos dos conhecimentos e máquinas hoje em dia integrados ao cotidiano:
celulares,  clonagem, transplante  de neurônios,  DVDs (tornando obsoletos  os  tão recentes  videocassetes),
aparelhos de fax – uma revolução há dez anos – assumindo ares de sucata. 

Dentre  todos  esses  avanços  –  impensáveis  mesmo para  os  homens  que  construíram  as  primeiras
espaçonaves ou explicaram a relatividade do universo –, a Internet é o que o maior impacto vem e continuará
causando.

Nenhuma descoberta do homem se expandiu com tanta velocidade quanto a chamada Rede – ela é
inevitável, e nada que conhecemos pode, em curto prazo, abalar a sua soberania. [...]

Educação. São Paulo, ano 26, nº 226, fev. 2000. 

A informação mais importante desse texto é
A) a Internet foi o maior avanço tecnológico.
B) a clonagem é futurismo em tempo real.
C) as máquinas de hoje logo serão sucata.
D) as máquinas fazem parte do cotidiano.


