
 

2)  

Segundo o Ministério da Saúde, em janeiro de 2003 havia 51.760 pessoas na lista de espera 

para transplante. Dado o tamanho do país – e, infelizmente, o grau de violência – seria de se 

esperar que o auxílio viesse rápido. De certa forma, a população está mais sensibilizada para o 

problema. O número de doações cresce desde 1997. De lá até o ano passado, saltamos de 

3.932 para 8.031 transplantes realizados. 

Entre as alternativas abaixo, aquela que apresenta um termo sublinhado de valor dêitico: 

a) “seria de se esperar que o auxílio viesse rápido”; 

b) “a população está mais sensibilizada para o problema”; 

c) “De lá até o ano passado…”; 

d) “De lá até o ano passado”; 

e) “mas precisa fazer mais”. 

1) Leia o texto abaixo para responder. 

A segunda metade dos anos 1990 foi caracterizada por crises nos países 

emergentes: México, Rússia, Brasil e Argentina. Em todos os casos, os países 

recorreram ao Fundo Monetário Internacional (FMI) para resolver seus problemas 

de endividamento externo e tiveram que se submeter a rigorosos programas de 

ajuste fiscal (redução de gastos públicos e aumento de impostos) e das contas 

externas exigidos pela organização. Após o período de retração do nível de 

atividade e aumento do desemprego, durante o qual a relação dívida/PIB e os 

déficits fiscais se acomodaram em níveis compatíveis com a capacidade de 

financiamento, todos os países, a exceção da Argentina, entraram em trajetória de 

crescimento, com estabilidade de preços. Como os fundamentos fiscais e 

monetários destes países estavam fortes, com equilíbrio fiscal, relação dívida/PIB e 

inflação sob controle, seus governos e bancos centrais puderam adotar políticas 

fiscais, monetárias, de crédito mais frouxas, que reverteram a trajetória de queda 

já no segundo trimestre de 2009. (José Márcio Camargo, Tragédia grega. Istoé, 

10/02/2010, com adaptações) 

Assinale a opção em que os três termos remetem, por coesão textual, ao mesmo 

referente. 

a) “países emergentes”(l.1 e 2) – “os países”(l.2) – “se”(l.4) 

b ) “todos os casos”(l.2) – “problemas de endividamento externo”(l.2 e 3) – “seus”(l.12) 

c) “Fundo Monetário internacional”(l.2 e 3) – “seus”(l.4) – “organização”(l.7) 

d) “desemprego”(l.7) – “o qual”(l.7) – “se”(l.8) 

e) “equilíbrio fiscal”(l.11) – “políticas…de crédito”(l.12 e 13) – “que”(l.13) 



3) 

Exemplo de editorial 

Em 1952, inspirado nas descrições do viajante Hans Standen, o alemão De Bry desenhou as 

cerimônias de canibalismo de índios brasileiros. São documentos de salto valor histórico (...)  

Porém não podem ser vistos como retratos exatos: o artista, sob influencia do Renascimento, 

mitigou a violência antropofágica com imagens idealizadas de índios, que ganharam traços e 

corpos esbeltos de europeus. As índias ficaram rechonchudas como as divas sensuais do pintor 

holandês Rubens. 

No século XX, o pintor brasileiro Portinari trabalhou o mesmo tema. Utilizando formas densas 

rudes e nada idealizadas, Portinari evitou o ângulo do colonizador e procurou não fazer 

julgamentos. A Antropologia persegue a mesma coisa: investigar, descrever e interpretar as 

culturas em toda a sua diversidade desconcertante. 

Assim, ela é capaz de revelar que o canibalismo é uma experiencia simbólica e transcendental 

– jamais alimentar. 

Até os anos 50, waris e kaxinawás comiam pedaços dos corpos dos seus mortos. Aindahoje, os 

ianomâmis misturam as cinzas dos amigos no purê de banana. Ao observar esses rituais, a 

Antropologia aprendeu que, na antropofagia que chegou ao século XX, o que há de um ato 

amoroso e religioso, destinado a ajuda a alma do morto a alcançar o céu. A SUPER, ao contar 

toda a história a você, pretende superar os olhares preconceituosos, ampliar o conhecimento 

que os brasileiros têm do Brasil e estimular o respeito às culturas indígenas. Você vai ver que o 

canibalismo, para os índios, é tão digno quanto a eucaristia para os católicos. É sagrado. 

(adaptado de: Superinteressante, agosto, 1997, p.4) 

Considere as seguintes informações sobre o texto: 

I – Segundo o próprio autor do texto, a revista tem como único objetivo tornar o leitor mais 

informado acerca da história dos índios brasileiros; 

II – Este texto introduz um artigo jornalístico sobre o canibalismo entre índios brasileiros; 

III – Um dos principais assuntos do texto é a história da arte no Brasil. 

Quais são corretas? 

a) Apenas I 

b) Apenas II 

c) Apenas III 

d) Apenas I e II 

e) Apenas II e III 

 

 

 

 

 



4) “(...) Então, retomando o início: vinha eu de volta do supermercado, com dois 

saquinhos de compras miúdas, caminhando atento às armadilhas das calçadas, quando 

vi, no chão, o cenário perturbador: pitangas caídas, maduras, vítimas de algum vento 

da manhã, muitas delas comidas pela metade, quantidade de caroços limpos de 

frutinhas já degustadas... Olhei para o alto: afe! Pé carregado, do verde ao roxo. 

Adiante, outro pé, igual! Ah, o que a chuva e o sol haviam feito em quinze dias... Foi 

automático: passei as compras de um saquinho do supermercado ao outro e comecei 

a colheita. Dava-me o prazer de escolher as mais bonitas. Quando ficaram mais 

difíceis, apanhei uma vassoura velha numa caçamba de demolição ali perto e com ela 

verguei os galhos mais altos, engordando o saquinho. Geleia rende pouco, e a fartura 

de matéria-prima me empolgava. Nesse momento, passava de carro um ex-colega de 

jornal, que me reconheceu e parou. Eu me senti ridículo. Já estava ensaiando 

explicações, longas talvez, que nos cansariam os dois, quando ele cortou: – Maravilha! 

Eu sempre quis fazer isso e nunca tive coragem! Desceu do carro e me ajudou. 

 

O pronome ISSO da frase “– Maravilha! Eu sempre quis fazer isso e nunca tive 

coragem!”, no contexto, refere-se a: 

 

a) apanhar uma vassoura; 

b) colher pitangas; 

c) vergar os galhos mais altos; 

d) fazer geleia; 

e) engordar saquinhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5) O texto abaixo serve de base para a questão 5 

Com o advento do Estado Social e Democrático de Direito, ganhou força a tese 

que defende a necessidade de interpretar a relação jurídica tributária de forma 

contextualizada com o valor constitucional da solidariedade social. Isso não 

significa, porém, que a busca da solidariedade social prevalecerá sempre sobre 

todas as demais normas constitucionais, pois sempre existirão situações em que 

restará configurada a supremacia de outros valores, também positivados no texto 

constitucional. 

A solidariedade de que trata a Constituição, no entanto, é a solidariedade 

genérica, referente Ã sociedade como um todo, em oposição Ã solidariedade de 

grupos sociais homogêneos, a qual se refere a direitos e deveres de um grupo 

social específico. Por força da solidariedade genérica, é lógico concluir que cabe a 

cada cidadão brasileiro dar a sua contribuição para o financiamento do “Estado 

Social e Tributário de Direito”. 

Infelizmente, é um fato cultural e histórico o contribuinte ver na arrecadação dos 

tributos uma “subtração”, em vez de uma contribuição a um Erário comum. Diante 

disso, o tema da solidariedade é fundamental, porque leva a uma reflexão sobre as 

razões pelas quais se pagam tributos, ou porque deva existir uma lealdade 

tributária. 

(Daniel Prochalski, Solidariedade social e tributação. 

http://jus2.uol.com.br/Doutrina/texto, acesso em 9/6/2010, com adaptações) 

 

Assinale a opção correta a respeito das relações de coesão no texto. 

a ) Por meio do pronome “Isso”(l.3) retoma-se a ideia de “advento do Estado Social e 

Democrático de Direito”(l.1). 

b) O substantivo “situações”(l.5) resume e retoma as relações entre “o advento do 

Estado Social e Democrático de Direito”(l.1) e “o valor constitucional da solidariedade 

social”(l.3). 

c) Por meio do pronome “a qual”(l.10), retoma-se “sociedade” (l.9) 

d ) A expressão “outros valores”(l.6) refere-se a valores que constam do texto 

constitucional.  

 


