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ATIVIDADE 1 
 

Leia o texto de apoio abaixo e escreva um texto argumentativo e crítico, explanando as suas ideias 
sobre o tema abordado:  

 

A CORRUPÇÃO NO BRASIL TAMBÉM É BANCADA POR NÓS! 

Estamos novamente em meio a um turbilhão de escândalos públicos, o que tem sido uma situação 
constante desde a época em que éramos uma simples colônia. Como diz o adágio popular vivemos 
na “casa da mãe Joana”. No entanto, a questão da corrupção no Brasil é muito mais profunda. 
Acredito que apenas uma pequena parte dos casos seja descoberta e venha a público. Imagino que 
grande parcela fique escondida nas entranhas públicas. Temos a corrupção política, a corrupção de 
servidores e de cidadãos desonestos. A corrupção sempre tem dois lados, um corrompendo e outro 
sendo corrompido. É nítido que a máquina pública está comprometida. Desde criança escutamos 
falar sobre a tal da corrupção, agora vemos, todo dia, ao vivo e a cores na TV. Na esfera política 
houve e há muito apadrinhamento para se obter a dita governabilidade. Não importa os interesses 
da sociedade, desde que os interesses pessoais e partidários sejam atendidos, com isso vem a 
briga pela distribuição de cargos públicos, comissionamentos e outras benesses. Isto ocorre em 
todos os níveis de governo (municipal, estadual e federal), afinal é preciso acomodar todos os 
camaradas. Mauricio Alvarez da Silva. 

ATIVIDADE 2 : QUAL OU QUAIS FUNÇÕES DA LINGUAGEM VOCÊ PODE ENCONTRAR NO 
TEXTO ACIMA? JUSTIFIQUE: 

ATIVIDADE 3 : POR QUE NÃO PODEMOS ENCONTRAR A FUNÇÃO POÉTICA NO TEXTO 
ACIMA? 

ATIVIDADE 4:Leia o texto:  

Ainda uma vez – adeus 

Enfim te vejo – enfim posso,  

Curvado a teus pés, dizer-te 

Que não cessei de querer-te...(Dias, Gomçalves) 

Por que podemos dizer que a função predominante no poema acima é a emotiva ou expressiva? Há 
outra função que podemos encontrar nesses versos? 

Bom trabalho! 

 

 

 


