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1) De acordo com o texto

indígenas na faixa etária entre 40 e

 

A proporção menor de falantes entre 40 e 65 anos mostra como macropolíticas

Estado, sobretudo as políticas educacionais e desenvolvimentistas instauradas pelo 

Estado-Novo, acentuadas na década de 1950 e no período após ditadura militar: (entre 

1964 e 1985), foram extremamente danosas para a vitalidade das línguas indígenas.

 

2) Segundo o texto, a diversidade linguística está sob ameaça. Nesse sentido, o que 

configura uma consequência irreparável gerada pela extinção das línguas? 

(      ) fortalecer a identidade nacional de cada indivíduo.

(      ) contribuir para o aumento 

(  x  ) perder a diversidade cultural.

(      ) ampliar a diversidade linguística no Brasil.

 

3) O texto discute as políticas adotadas pelo Estado que culminou em problemas 

relacionados à extinção das línguas. 

linguística? (2,5) 

De modo geral, a crise da diversidade linguística tem suas causas na expansão do 

padrão corrente de economia
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De acordo com o texto, qual fato justifica a menor proporção de falantes de lín

indígenas na faixa etária entre 40 e 65 anos? (2,5) 

A proporção menor de falantes entre 40 e 65 anos mostra como macropolíticas

Estado, sobretudo as políticas educacionais e desenvolvimentistas instauradas pelo 

Novo, acentuadas na década de 1950 e no período após ditadura militar: (entre 

1964 e 1985), foram extremamente danosas para a vitalidade das línguas indígenas.

Segundo o texto, a diversidade linguística está sob ameaça. Nesse sentido, o que 

configura uma consequência irreparável gerada pela extinção das línguas? 

(      ) fortalecer a identidade nacional de cada indivíduo. 

para o aumento do multilinguismo. 

a diversidade cultural. 

(      ) ampliar a diversidade linguística no Brasil. 

O texto discute as políticas adotadas pelo Estado que culminou em problemas 

relacionados à extinção das línguas. Quais são as causas da crise d

De modo geral, a crise da diversidade linguística tem suas causas na expansão do 

padrão corrente de economia-política, intimamente relacionada com as mesmas 

 

 

PORTUGUÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA 

qual fato justifica a menor proporção de falantes de língua 

A proporção menor de falantes entre 40 e 65 anos mostra como macropolíticas do 

Estado, sobretudo as políticas educacionais e desenvolvimentistas instauradas pelo 

Novo, acentuadas na década de 1950 e no período após ditadura militar: (entre 

1964 e 1985), foram extremamente danosas para a vitalidade das línguas indígenas. 

Segundo o texto, a diversidade linguística está sob ameaça. Nesse sentido, o que 

configura uma consequência irreparável gerada pela extinção das línguas? (1,0) 

O texto discute as políticas adotadas pelo Estado que culminou em problemas 

uais são as causas da crise da diversidade 

De modo geral, a crise da diversidade linguística tem suas causas na expansão do 

política, intimamente relacionada com as mesmas 



condições históricas relativas à crise da diversidade cultural e da biodiversidade do 

planeta, dramaticamente acentuadas no século XX. 

 

4) 04. Qual é a estratégia que deve ser adotada para fortalecer as línguas minoritárias e 

preservar a diversidade linguística como patrimônio cultural? (2,0) 

Colocar no mapa as centenas de línguas ainda ocultadas pela representação majoritária 

de um país monolíngue – ou seja, pela ideia de que só falamos o português – talvez 

seja a possibilidade mais significativa, em médio prazo, do alcance do reconhecimento 

das línguas como patrimônio cultural. 

 

5) O que é necessário para preservar as línguas faladas por grupos minoritários? (2,0) 

As línguas que são faladas por grupos sociais minoritários requerem atenção especial 

de uma política de salvaguarda da diversidade linguística, pois elas se encontram em 

posição de maior vulnerabilidade sociolinguística. 

 


