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QUESTÃO 1  

COMPETÊNCIA: Analisar e compreender textos (em língua estrangeira) relacionando -o com suas 
condições de produção, circulação e recepção.  

HABILIDADE: Relacionar, em um texto em Língua Estrangeira Moderna (LEM), as estruturas 
linguísticas, sua função e seu uso social.  

CONTEÚDO CONCEITUAL: Compreensão dos aspectos linguísticos da língua estrangeira. 
Organização da macroestrutura semântica e articulação entre ideias e proposições (relações 
lógico-semânticas) com vistas à compreensão textual.  

Resposta:  

O estudo revela que  

 50% dependem de fatores hereditários. 

 10% dependem do meio exterior.  

 40% dependem de nós mesmos. 

 
 
 

QUESTÃO 2   

COMPETÊNCIA: Analisar e compreender textos (em língua estrangeira) relacionando-o com suas 
condições de produção, circulação e recepção.  

HABILIDADE: Relacionar,  em um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso 
social. Identificar a relacionar a causalidade nos procedimentos linguístico-discursivos. 

CONTEÚDO CONCEITUAL: Compreensão e comparação dos aspectos linguísticos da língua 
estrangeira. Organização da macroestrutura semântica e articulação entre ideias e proposições 
(relações lógico-semânticas) com vistas à compreensão textual. 

Respostas: 

Para Thierry Jansen, as emoções negativas representam o primeiro reflexo de sobrevivência. 

Diante de uma dificuldade, temos tendência a reagir por emoções desagradáveis  e/ou 

pensamentos negativos.  
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QUESTÃO 3 

COMPETÊNCIA: Analisar e compreender textos (em língua estrangeira) relacionando -o com suas 
condições de produção, circulação e recepção.  

HABILIDADE: Relacionar em um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso 
social. 

CONTEÚDO CONCEITUAL: Compreensão dos aspectos linguísticos da língua estrangeira. 
Organização da macroestrutura semântica e articulação entre ideias e proposições (relações 
lógico-semânticas) com vistas à compreensão textual.  
 

Respostas:  
 
Cultivar emoções agradáveis, sentir-se confiante no futuro, ser altruísta.  
 
 
 

QUESTÃO 4 

COMPETÊNCIA: Analisar e compreender textos (em língua estrangeira) relacionando -o com suas 
condições de produção, circulação e recepção.  

HABILIDADE: Relacionar, em um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso 
social. 

CONTEÚDO CONCEITUAL: Compreensão dos aspectos linguísticos da língua estrangeira. 
Identificar e relacionar proposições em diferentes textos. 

 
Respostas:  

 
O autor critica o culto à felicidade pois, mesmo que hoje se procure a felicidade, que aparece 
como mandamento da sociedade atual, cabe a cada um de nós, a possibilidade de gerir nosso 
destino melhorar nossa existência. (livre arbítrio) . 
 

Ou 
 
O autor critica o culto à felicidade, pois ela aparece como mandamento da sociedade atual. 
 

Ou 
 
O autor critica o culto à felicidade, pois  cabe, a cada um de nós, a possibilidade de gerir nosso 
destino e melhorar nossa existência.  

 
 


