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OBS.: Esta lista deve ser entregue resolvida no dia da prova de Recuperação.
Prejuízo para o país. Drama para o cidadão.
Os grandes aglomerados urbanos brasileiros amargam congestionamentos cada vez maiores. De acordo com
dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), circulam pelas ruas e estradas do país cerca de 45
milhões de veículos, entre eles automóveis, caminhões, motocicletas, tratores e ônibus. A região Sudeste
concentra 24 milhões de veículos, e desses, 6 milhões transitam nos 17.000 quilômetros de vias da cidade de São
Paulo. Além da capital paulista, Rio de Janeiro, Brasília e Recife são algumas das capitais que não suportam mais
os frequentes engarrafamentos. O trânsito excessivo nas grandes cidades provoca consequências muito mais
graves do que os atrasos e transtornos enfrentados diariamente pelos motoristas. Os congestionamentos custam
muito dinheiro, prejudicam a saúde da população e atrapalham o crescimento do país. Portanto, resolver (ou
amenizar) o problema não é apenas uma questão de conforto e bem estar - é também um importante incentivo ao
desenvolvimento econômico e social.
Mobilidade limitada e rotina de restrições
Os congestionamentos limitam o direito de ir e vir, que está previsto na Constituição. Em São Paulo, cidade
brasileira que mais sofre com o problema, o colapso total do trânsito está previsto para 2012. De acordo com um
levantamento feito pelo Ibope no início de 2008, 63% dos paulistanos gastam entre 30 minutos e 3 horas nos
deslocamentos para a escola, universidade ou trabalho. Como falta infraestrutura adequada no transporte de
massa (segundo o Ibope, 54% estão totalmente insatisfeitos com o transporte coletivo), o morador da metrópole
adotou soluções individuais para o problema de locomoção. Resultado: o paulistano vive uma rotina cheia de
restrições, pois o tráfego pelas ruas em várias partes do dia é quase inviável. Além de diminuir a velocidade média
dos carros e ônibus, os congestionamentos retardam os serviços de emergência, como o deslocamento de
ambulâncias e veículos do Corpo de Bombeiros.
1.
a)
b)
c)

O título do editorial é um elemento essencial ao texto, pois deve indicar o assunto central abordado e atrair o leitor.
Dos títulos sugeridos para o edital apresentado, a opção em que essas características estão presentes é:
Rotina de restrições.
d) Trânsito: o fim do bem estar do cidadão.
Vida lenta.
e) Os congestionamentos.
O impacto do caos nas ruas.

2.
a)
b)
c)
d)
e)

Analisando a linguagem do editorial, pode-se afirmar que ela não se caracteriza pela
impessoalidade, pois é escrito em terceira pessoa do singular porque é uma matéria não assinada.
topicalidade, uma vez que há o desenvolvimento de um único tópico de forma objetiva.
condensabidade, pois o editorial é claro e breve em suas explicações.
plasticidade, pois o texto é ágil porque se inspira em fatos que ocorrem no dia a dia.
informalidade, porque o registro deve ser coloquial e acessível para o grande público.

3.
a)
b)
c)

Qual das campanhas a seguir se relaciona diretamente com o problema abordado no editorial?
Cidadão responsável. Trânsito seguro.
d) Se beber não dirija.
Respeito ou morte. Você escolhe o caminho.
e) Vá de ônibus.
Harmonia no trânsito.

4.

Apesar da ciência, ainda é possível acreditar no sopro divino – o momento em que o Criador deu vida até ao
mais insignificante dos micro-organismos?
Resposta de Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo, nomeado pelo papa Bento XVI em 2007:
“Claro que sim. Estaremos falando sempre que, em algum momento, começou a existir algo, para poder
evoluir em seguida. O ato do criador precede a possibilidade de evolução: só evolui algo que existe. Do nada,
nada surge e evolui.”

LIMA, Eduardo. Testemunha de Deus. SuperInteressante, São Paulo, n. 263-A, p. 9, mar. 2009 (com adaptações).
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Resposta de Daniel Dennet, filósofo americano ateu e evolucionista radical, formado em Harvard e
Doutor por Oxford:
“É claro que é possível, assim como se pode acreditar que um super-homem veio para a Terra há 530
milhões de anos e ajustou o DNA da fauna cambriana, provocando a explosão da vida daquele período. Mas
não há razão para crer em fantasias desse tipo.”

LIMA, Eduardo. Advogado do Diabo. SuperInteressante, São Paulo, n. 263-A, p. 11, mar. 2009 (com adaptações).

Os dois entrevistados responderam a questões idênticas, e as respostas revelam opiniões opostas: um defende a
existência de Deus, e o outro não concorda com isso. Para defender seu ponto de vista,
a) o religioso ataca a ciência, desqualificando a Teoria da Evolução, e o ateu apresenta comprovações
científicas dessa teoria para derrubar a ideia de que Deus existe.
b) Scherer impõe sua opinião pela expressão “claro que sim”, por se considerar autoridade competente para
definir o assunto, enquanto Dennett expressa dúvida, com expressões como “é possível”, assumindo não ter
opinião formada.
c) o arcebispo critica a teoria do Design Inteligente, pondo em dúvida a existência de Deus, e o ateu argumenta
com base no fato de que algo só pode evoluir se, antes, existir.
d) o arcebispo usa uma lacuna da ciência para defender a existência de Deus, enquanto o filósofo faz uma
ironia, sugerindo que qualquer coisa inventada poderia preencher essa lacuna.
e) o filósofo utiliza dados históricos em sua argumentação, ao afirmar que a crença em Deus é algo primitivo,
criado na época cambriana, enquanto o religioso baseia sua argumentação no fato de que algumas coisas
podem “surgir do nada”.
5.

Concordo plenamente com o artigo "Revolucione a sala de aula". É preciso que valorizemos o ser humano,
seja ele estudante, seja professor. Acredito na importância de aprender a respeitar nossos limites e superálos, quando possível, o que será mais fácil se pudermos desenvolver a capacidade de relacionamento em
sala de aula. Como arquiteta, concordo com a postura de valorização do indivíduo, em qualquer situação: se
procurarmos uma relação de respeito e colaboração, seguramente estaremos criando a base sólida de uma
vida melhor.
Tania Bertoluci de Souza Porto Alegre, RS
Disponível em: <:http://www.kanitz.com.br/veja/cartas.htm>. Acesso em: 2 maio 2009 (com adaptações).

Em uma sociedade letrada como a nossa, são construídos textos diversos para dar conta das necessidades
cotidianas de comunicação. Assim, para utilizar-se de algum gênero textual, é preciso que conheçamos os seus
elementos. A carta de leitor é um gênero textual que
a) apresenta sua estrutura por parágrafos, organizados pela tipologia da ordem da injunção (comando) e estilo
de linguagem com alto grau de formalidade.
b) inscreve-se em uma categoria cujo objetivo é o de descrever os assuntos e temas que circularam nos jornais
e revistas do país semanalmente.
c) organiza-se por uma estrutura de elementos bastante flexível em que o locutor encaminha a ampliação dos
temas tratados para o veículo de comunicação.
d) constitui-se por um estilo caracterizado pelo uso da variedade não padrão da língua e tema construído por
fatos políticos.
e) organiza-se em torno de um tema, de um estilo e em forma de paragrafação, representando, em conjunto, as
ideias e opiniões de locutores que interagem diretamente com o veículo de comunicação.
O texto a seguir refere-se às próximas questões.
GERAÇÃO DO CELULAR

Inaê Soares da Silva

O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros, tem ocupado quase a
metade das horas vagas da população e especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Os usuários não
usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra, e sim, ficam vidrados o dia inteiro, seja
na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender ter mais contato com o
mundo real.
As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular em jogos que
poderiam ser utilizadas para uma leitura de bons livros ou para uma conversa com os amigos. Adultos chegam do
trabalho já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos e até idosos estão aderindo à
nova tecnologia. A cultura da população está mudando e isso preocupa.
Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está
totalmente ao contrário. O que veio para aproximar acabou afastando. As redes sociais estão fazendo as pessoas
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antissociais umas com as outras. A comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas,
como o “bom dia”, “por favor”, são raros.
Temos que incentivar às crianças, aos adolescentes e até aos adultos a se desconectarem do mundo virtual
para se conectarem com o mundo real. Deixar o celular desligado quando estiver em família, curtir um passeio
sem tantas selfies e dar preferência ao bate-papo olho-no-olho são situações que fortalecerão o relacionamento
e o amor.
Da Silva, Inaê Soares. Escola João Moreira Barroso. Setembro de 2017 (Adaptado).

6. Qual o assunto exposto no texto?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
7. A partir da identificação do gênero textual a que pertence o texto em questão, exponha a finalidade dele.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
8.

Segundo a autora, como os usuários do celular estão se comportando atualmente em relação aos aplicativos
de relacionamento?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
9.
a)
b)
c)
d)
e)

A tese que a autora Inaê Soares defende está em:
“Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra, e sim, ficam
vidrados o dia inteiro...”
“As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular em jogos que
poderiam ser utilizadas para uma leitura de bons livros...”
“As pessoas precisam aprender ter mais contato com o mundo real.”
“... seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho.”
“O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros ...”

10. “Ele era o inimigo do rei”, nas palavras de seu biógrafo, Lira Neto. Ou, ainda, “um romancista que colecionava
desafetos, azucrinava D. Pedro II e acabou inventando o Brasil”. Assim era José de Alencar (1829-1877), o
conhecido autor de O guarani e Iracema, tido como o pai do romance no Brasil.
Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele foi também
folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça.
Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte de seu acervo
inédito será digitalizada.
História Viva, n.° 99, 2011.

Com base no texto, que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra,
depreende-se que
a) a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances.
b) o conhecido autor de O guarani e de Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com
temática atemporal.
c) a divulgação das obras de José de Alencar, por meio da digitalização, demonstra sua importância para a
história do Brasil Imperial.
d) a digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da
identidade nacional.
e) o grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista.
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