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CHAVE DE RESPOSTAS 

QUESTÃO 

1  

2  

3  

4 

 

A relação estabelecida entre a citação e a obra “Classici per la vita” é a importância dada por 

ambos os autores à atividade de leitura.  A obra de Nuccio Ordine, “Classici per la vita”, é uma 

coletânea de trechos de textos clássicos que foram selecionados com base na experiência de 

leitura do autor. Esses textos, inicialmente lidos para os alunos antes do início das aulas, 

funcionaram como um experimento baseado essencialmente na atividade de leitura. Nesse 

sentido, a citação de Jorge Luis Borges, “Che altri si vantino delle pagine che hanno scritto;/ a me 

inorgogliscono quelle che ho letto”, que pode ser traduzida como “Que outros se orgulhem das 

páginas que escreveram, / eu me orgulho daquelas que li". Tanto a citação quanto o livro 

exprimem o orgulho que os autores têm das obras lidas por eles. 
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Não. Segundo Nuccio Ordine, a leitura de textos clássicos distanciados de uma função utilitária faz 

com que  o público se interesse de maneira mais efetiva pelo autor ou assunto presente no texto. 

No segundo parágrafo o autor afirma que, por meio da experiência de leitura de trechos clássicos 

em sala de aula, teria compartilhado com seus alunos a maneira mais saudável e autêntica de 

conviver com os clássicos. Isso porque, para Nuccio Ordine, as grandes obras da literatura ou da 

filosofia não deveriam ser lidas visando a aprovação ou realização de provas mas pelo prazer da 

leitura em si, buscando entender a nós mesmos e o mundo em que vivemos. 
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De acordo com o autor, a leitura de trechos de livros clássicos pode  estimular a curiosidade, 

levando o leitor a se interessar pela leitura da obra completa. 
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Os casamentos são importantes para o crescimento e manutenção do Estado Islâmico. Dessa 

forma, servem  para legitimar a ocupação de cidades e vilarejos ao criar laços de sangue entre os 

membros da Isis e as mulheres dos lugares ocupados. Outro motivo considerável,é que a  

promessa de uma ou mais esposas e o pagamento de um salário após o casamento faz com os 

combatentes  não deixem o Estado Islâmico, jurando fidelidade absoluta aos seus membros. Além 

disso, uma vez casadas, as mulheres são incentivadas a terem muitos filhos, o que assegura uma 

nova geração doutrinada pelo califado. B 

 


