
PORTUGUÊS

A diversidade cultural  somente poderá ser  protegida e promovida se estiverem garantidos os 
direitos humanos e as liberdades fundamentais, tais como a liberdade de expressão, informação e 
comunicação,  bem como a  possibilidade  dos  indivíduos  de  escolherem expressões  culturais. 
Ninguém poderá invocar as disposições legais para atentar contra os direitos do homem e as 
liberdades  fundamentais  consagrados  na  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos  e 
garantidos pelo direito internacional, ou para limitar o âmbito de sua aplicação. 
De acordo  com a Carta  das Nações Unidas  e  com os princípios  do  direito  internacional,  os 
Estados têm o direito soberano de adotar medidas e políticas para a proteção e a promoção da 
diversidade das expressões culturais em seus respectivos territórios.
Internet: <www.ancine.gov.br/media> (com adaptações).

Em relação às idéias e estruturas do texto acima, julgue os itens que se seguem.

01.  Pelos sentidos do texto, a garantia dos direitos humanos e das liberdades fundamentais é 
imprescindível para assegurar a promoção e a proteção da diversidade das expressões culturais 
nos Estados.

02. Mantém-se a correção gramatical do primeiro período do texto caso o trecho que o inicia seja 
assim reescrito: Somente se poderá proteger e promover a diversidade cultural.

03. Em “se estiverem” (l. 1), o “se” indica emprego da voz passiva sintética, o que contribui para a 
impessoalização do texto.

04. A vírgula logo após a palavra “expressão” (l. 3) justifica-se por isolar aposto explicativo.

05. Mantém-se a correção gramatical do período substituindo-se “seus” (l. 10) por cujos.

A proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais pressupõem o reconhecimento 
da igual dignidade e o respeito por todas as culturas, incluindo-se as das pessoas pertencentes a 
minorias e as dos povos indígenas.
A cooperação e a solidariedade internacionais devem permitir a todos os países, em particular aos 
países  em  desenvolvimento,  criarem  e  fortalecerem  os  meios  necessários  a  sua  expressão 
cultural — incluindo-se as indústrias culturais, sejam elas nascentes sejam estabelecidas — nos 
planos local, nacional e internacional.
Sendo a cultura um dos motores fundamentais do desenvolvimento, os aspectos culturais deste 
são tão importantes quanto os seus aspectos econômicos, e indivíduos e povos têm o direito 
fundamental de participarem e se beneficiarem dela. 
A diversidade cultural constitui grande riqueza para os indivíduos e as sociedades. A proteção, 
promoção  e  manutenção  da  diversidade  cultural  são  condições  essenciais  para  o 
desenvolvimento sustentável em benefício das gerações atuais e futuras.
O acesso eqüitativo a uma rica e diversificada gama de expressões culturais provenientes de todo 
o mundo e o acesso das culturas aos meios de expressão e de difusão constituem importantes 
elementos para a valorização da diversidade cultural e o incentivo ao entendimento mútuo.
Idem, ibidem.
Com referência ao texto acima, julgue os itens a seguir.

06.  Na  linha  1,  a  forma  verbal  “pressupõem”  está  flexionada  no  plural  para  concordar  com 
“expressões culturais”.



07. Na linha 3, em “as das” e “as dos”, subentende-se a elipse da palavra “culturas”.

08. O emprego da vírgula após “desenvolvimento” (l. 9) justifica-se para marcar a anteposição 
de oração subordinada reduzida de particípio.

09. Pelos sentidos do texto, o termo “dela” (l. 12) refere-se a “cultura” (l. 9).

10. A substituição de “eqüitativo” (l. 17) por equânime mantém a correção gramatical e as idéias 
originais do período.

GABARITO

01. C
Comentário: A resposta pode ser comprovada como correta nas três primeiras linhas do texto.

02. C 
Comentário:  A reescritura estaria correta porque houve apenas a troca da voz passiva analítica 
pela sintética, garantido a correção gramatical.

03. E
Comentário:  “se”  é  uma conjunção  adverbial  condicional  e  tem como um dos  sinônimos o 
conector “caso”.

04. E 
Comentário:  A vírgula após “expressão” existe para separar elementos da mesma natureza em 
seqüência.

05. E 
Comentário: apesar de o pronome relativo “cujo” ter valor de posse, ele não pode ser substituído 
por “seus”.

06. E 
Comentário: a forma verbal “pressupõem” está flexionada no plural para concordar com o núcleo 
do sujeito composto “A proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais...”

07. C 
Comentário:  em “as das” e “as dos”  há,  sim, uma elipse da palavra  culturas.  Pode-se ler, 
também, “as” como pronome demonstrativo anafórico de “culturas”.

08. E 
Comentário: a vírgula marca, sim, a anteposição de uma oração adverbial causal reduzida não 
de particípio, mas de gerúndio.

09. C
Comentário: “dela” é, sim, um termo que se refere à  cultura por isso um elemento de coesão 
referencial representado por um termo anafórico.

10. C 
Comentário: As palavras são sinônimas cujo significado é imparcialidade, igualdade de direitos.


