PANORAMA BRASIL
Respostas aos Exercícios

Terceiro Setor
p. 93
ex. 1 — a, b, c, d, e, f — Respostas Pessoais
p. 94
ex. 2 — Resposta Pessoal
ex. 3 — Resposta Pessoal
ex. 4 — Turismo e Responsabilidade Social
Um segmento que está despertando muita atenção é o da terceira idade, principalmente se levarmos em consideração o
aumento da expectativa de vida da população. No Centro Universitário Nove de Julho está sendo desenvolvido um
projeto integrando os cursos de Fisioterapia e Turismo. Os idosos de baixa renda que moram próximos da faculdade e que
duas vezes por semana procuram o ambulatório de fisioterapia para realizar tratamento fisioterápico gratuito, feito pelos
alunos do curso de Fisioterapia e supervisionados por professores, participam, após o término do atendimento do dia, de
atividades culturais, de recreação e lazer, ministradas por professores do curso de Turismo. Uma atividade que
consideramos particularmente pertinente é a discussão sobre o Estatuto do Idoso, onde debatemos os direitos dos idosos
no que tange às atividades de lazer: a maioria não sabia que tinha direito de freqüentar cinemas, teatros e shows
pagando meia entrada, e que, para isso, bastava apresentar documento de identidade, comprovando ter 65 anos.
Sempre é gratificante constatar que muitos idosos começaram a freqüentar cinemas e teatros, aliando cultura ao lazer.

p. 95
ex. 5 — Resposta Pessoal
ex. 6
cidade — cidadezinha/cidadezona
colheita — colheitinha/colheitona
caju — cajuzinho/cajuzão
empresa — empresinha/empresona
região — regiãozinha/regiãozona
projeto — projetinho/projetão
produção — produçãozinha/produçãozona
filho — filhinho/filhão
escola — escolinha/escolona
mercado — mercadinho/mercadão

ex. 7 — Sugestões de Respostas:
“Em pequenas cidades do interior do Ceará, muitas pequenas famílias do meio rural só conseguem ter uma fonte mínima
de renda durante um período de 90 dias por ano, na época da grande colheita do caju.”
“...durante a grande entressafra, muitos sobrevivem com o que sobra da pequena renda mensal de meio salário
mínimo...”, etc.

ex. 8 — Resposta Pessoal
p. 96
ex. 9
a — Resposta Pessoal
b. Sugestões de tipos de projetos sociais
voluntariado;
consultorias médicas, legais;
elaboração de material didático em braile para pessoas com deficiência visual;
campanhas da fraternidade;
mutirão de atendimento à população carente...
Prioridade: resposta pessoal

c — Resposta Pessoal — Sugestões:
programas populares de televisão (novelas, outros programas de entretenimento, etc.); revistas e jornais voltados à
população em geral

p. 97
d.
1. Aché — Laboratórios Farmacêuticos — Uma Dose de Vida
2. Bandeirante — Energia — Alimentação Saudável com Energia
3. EMAE — Empresa Metropolitana de Águas e Energia — Programa Arco-íris
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4. Nestlé — Fundação Nestlé de Cultura — Viagem pela Literatura
5. Petrobras — Extração e Refino de Petróleo — Carteira Escolar Inclusiva
6. SAMCIL — Planos de Saúde — Voluntários da Saúde - amigos da vida

p. 98
ex. 10 — Respostas Pessoais
ex. 11
a. Exemplos de Contextos:
varejão — O varejão da cidade agora vende de tudo: carne, peixe, frutas, verduras e muito mais. Vale a pena conferir a
variedade que oferecem.
sacolão — Se você quiser comprar frutas e legumes frescos, vá ao sacolão do supermercado Extra, às quartas-feiras. O
preço é ótimo!
folhinha — Marco todos os meus compromissos mais importantes numa folhinha que fica sobre a minha mesa. O mês
mais concorrido é o de março.
caninha — A Caninha 51 é a mais famosa do Brasil. É uma cachaça reconhecida internacionalmente.
camarim — Após driblar os seguranças, consegui chegar ao camarim do Roberto Carlos. Peguei até um autógrafo dele!
portão — Não sei como aconteceu, mas consegui bater a lateral de meu carro no portão principal do prédio.
cartão — Não esqueça de bater o seu cartão antes de começar o expediente de trabalho.
Assim que chegar ao Rio de Janeiro, lembre-se de nos enviar um cartão-postal da cidade maravilhosa.

b. Joãozinho(Juca)/Pedrinho(Pedroca)/Jorginho(Joca)
p. 99
ex. 13
a. dia a dia = dia após dia; dia-a-dia = rotina de todos os dias
b. Resposta Pessoal
c. madrinha de campanha = pessoa que ajuda a divulgar uma campanha
d. Resposta Pessoal (Sugestão: Estou de acordo. Não adianta fazer campanha da boca para fora; é necessário agir e
participar.)
e. Resposta Pessoal

ex. 14
a. tivesse nascido/teria conseguido
b. tiver aberto
c. tenha influenciado
d. tenham aderido
e. tenham dado
f.

tiverem se sensibilizado/teremos conseguido

ex. 15 — Resposta Pessoal
p. 100
ex. 16 — a, b — Respostas Pessoais
ex. 17 — Resposta Pessoal
p. 101
ex. 18 — Sugestões de Respostas:
a. As pessoas com deficiência mental não estão sendo atendidas adequadamente. Explique.
b. Qual é a reação da sociedade frente aos problemas dos portadores de deficiências?
c. O que contempla a legislação com relação aos direitos e necessidades dos portadores de deficiência no Brasil?

ex. 19 — Sugestão de Resposta:
Terceiro Setor = zona de ação no combate defensivo a favor de pessoas estranhas a uma relação de sociedade como um
todo

p. 102
ex. 20, 21, 22 — Respostas Pessoais
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