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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto a seguir que servirá de base para as 
próximas 02 (duas) questões. 

 

Estudo apoia ideia de hidrelétrica limpa 
              Rafael Garcia, Folha de S. Paulo, 01/05/2007 

 

 A maioria das usinas hidrelétricas brasileiras é 
limpa, mas a expansão do sistema nacional pode 
reduzir a atual capacidade do país de gerar energia 
sem emitir muitos gases causadores de efeito estufa. 
A tese da hidroeletricidade "ecológica" está sendo 
reforçada por análises que a Furnas Centrais 
Elétricas vem conduzindo em suas instalações no 
cerrado, mas cientistas temem que a conclusão não 
seja aplicável a todos os casos.   
Nas usinas onde a pesquisa está mais avançada - 
Serra da Mesa (Goiás) e Manso (Mato Grosso), 
ambas em região de cerrado - a emissão nociva de 
carbono medida pelos cientistas chega a ser de um 
centésimo quando comparada a uma termelétrica a 
gás e óleo combustível de igual potência.  
"A gente verificou, com muita satisfação, como essa 
matriz [hidrelétrica] é limpa", disse à Folha André 
Cimbleris, pesquisador de Furnas que coordenou as 
medições. O trabalho envolveu o Inpe (Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais), a UFRJ 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) e o IIE 
(Instituto Internacional de Ecologia, de São Carlos). 
Segundo os cientistas, é a primeira vez que se fez 
um trabalho com medições de emissão de gases em 
vários pontos dos rios, das represas, em várias 
profundidades e em várias épocas do ano.  
O otimismo com relação ao assunto, porém, diminui 
quando se leva em conta que a maior parte do 
potencial de expansão da matriz hidrelétrica brasileira 
está na Amazônia. Isso acontece porque a maior 
parte dos gases-estufa emitidos por uma represa sai 
das árvores que morrem submersas.  
Como a vegetação inundada por represas 
amazônicas é mais exuberante, as usinas daquela 
região tendem a emitir mais carbono do que as do 
cerrado. 
"Em média, na Amazônia, as florestas possuem de 
250 a 400 toneladas de fitomassa [vegetais] por 
hectare. Já em Serra da Mesa, que é um cerrado 
rico, esse número cai para 33 toneladas", explica 
Cimbleris. Segundo o pesquisador, porém, ainda 
assim são raros os casos em que uma hidrelétrica 
emite gases-estufa em quantidade superior à de uma 
termelétrica. 
Os resultados da pesquisa coordenada por Furnas 
são bem mais otimistas do que os que vêm sendo 
publicados pelo biólogo Philip Feanside, do Inpa 
(Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), que 
se opõe à definição de hidroeletricidade como 
"energia limpa".  
Nas estimativas de Fearnside, hidrelétricas como 
Balbina, no Amazonas, e Tucuruí, no Pará, emitem 
mais carbono do que termelétricas de mesma 
potência. Segundo ele, a emissão de gases-estufa 
aprisionados na água de uma represa sobe 

exponencialmente quando o líquido passa pelas 
turbinas. 
"A água que passa pelas turbinas perde pressão e a 
capacidade de aprisionar gás", diz, recorrendo a uma 
metáfora. "O gás é liberado, do mesmo modo que 
ocorre quando abrimos uma garrafa de Coca-Cola." 
Segundo Fearnside, as usinas das regiões de 
cerrado também não ficam livres desse fenômeno. 
Furnas, porém, diz ter levado isso em conta ao fazer 
seus cálculos para comparar usinas hidrelétricas às 
termelétricas. "Nós fizemos a medição a jusante [rio 
abaixo] das represas", diz Cimbleris. Com esse dado 
é possível estimar o gás dispersado na área mais 
crítica dos reservatórios, diz. 
Segundo José Galízia Tundisi, do IIE, que participou 
dos estudos no cerrado, o método deverá ser 
aplicado também em pesquisas na Amazônia, para 
que se possa conhecer os rios mais adequados para 
construir usinas. "É preciso escolher 
estrategicamente quais rios vão ter as represas e 
quais deverão ficar preservados para a posteridade". 
A emissão de gases-estufa, diz, será um fator 
importante a ser considerado. 

 
1. A partir da leitura do texto, assinale a única assertiva 

CORRETA: 
 

A) No que tange à emissão de gases causadores do 
efeito estufa, não se pode dizer que tal fato está 
relacionado às usinas hidroelétricas. 

B) O resultado de pesquisa comandada por Furnas 
é otimista, mas revela que a Amazônia não 
possui mais rios passíveis de gerarem energia 
elétrica. 

C) No que tange à expansão da hidroeletricidade 
brasileira, a Amazônia concentra a maior 
parte do potencial. 
JUSTIFICATIVA: conforme se depreende da 
seguinte passagem: O otimismo com relação 
ao assunto, porém, diminui quando se leva 
em conta que a maior parte do potencial de 
expansão da matriz hidrelétrica brasileira está 
na Amazônia.  

D) O resultado de pesquisa comandada por Furnas 
é pessimista, uma vez que as usinas 
hidroelétricas poluem mais que as usinas 
movidas a carvão e biomassa. 

E) O texto explica que a Amazônia não possui 
usinas hidroelétricas devido ao relevo muito 
acidentado. 

 
 
2. Com base no texto, assinale a única assertiva 

CORRETA: 
 

A) Pode-se dizer que o autor afirma que não há 
pontos positivos no que se refere ao trabalho de 
medição da emissão de gases em vários pontos 
dos rios. 

B) Pode-se dizer que o autor relativiza o 
otimismo concernente ao trabalho de medição 
da emissão de gases em vários pontos dos 
rios. 
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JUSTIFICATIVA: conforme se depreende da 
seguinte passagem: O otimismo com relação 
ao assunto, porém, diminui quando se leva 
em conta que a maior parte do potencial de 
expansão da matriz hidrelétrica brasileira está 
na Amazônia. Isso acontece porque a maior 
parte dos gases-estufa emitidos por uma 
represa sai das árvores que morrem 
submersas. 

C) Segundo o autor, é fato que as usinas do cerrado 
emitem mais carbono que as da Amazônia. 

D) Segundo o autor, não se pode dizer que as 
usinas da Amazônia emitem carbono. 

E) Para o autor, as usinas da Amazônia não emitiam 
carbono até 2010, quando as enchentes 
inundaram as matas de vegetação exuberante. 
 

Leia o seguinte texto, que servirá de base para as 
próximas 05 (cinco) questões: 

 
São Paulo terá centro de pesquisas em energia 

sustentável 
 
O Estado de São Paulo está afirmando cada vez 
mais sua nova feição "bio" também na área de 
pesquisas científicas. O estado é o maior produtor de 
biocombustível do país. 
Agora, acaba de ser anunciada a construção de um 
novo núcleo focado em pesquisas em bioenergia, 
biomassa e sustentabilidade, que ficará sediado no 
campus da USP em São Carlos. O principal objetivo 
do Polo Terra será reunir especialistas das três 
universidades públicas do estado de São Paulo 
(USP, Unesp e Unicamp) engajados em pesquisas 
relacionadas à geração de energia a partir de 
biomassa. Essa integração pretende estimular e 
articular pesquisas sobre biomassa e tecnologias de 
transformação em biocombustíveis, além de 
promover e aplicar o conhecimento gerado. 
Os custos do novo prédio serão bancados pelo 
governo estadual, que contribuirá com R$ 20 
milhões, pela Fapesp, que investirá nos projetos de 
pesquisa, e pela USP, que providenciará os recursos 
humanos necessários para o trabalho prático. 
O prédio já tem um projeto pronto, apresentando uma 
área total que envolve 216 mil m2. Contará com um 
teatro principal com capacidade para mil pessoas, e 
dois espaços de 2.700 m2 cada, destinados a 
eventos. Terá, ainda, um estacionamento para 1,3 mil 
veículos. Esse novo centro de convenções é uma 
forma de a USP estreitar os laços locais e regionais, 
servindo tanto à universidade como à comunidade. 
"Será um prédio verde'", afirma Igor Polikarpov, 
professor do Instituto de Física de São Carlos (IFSC). 
A estrutura do prédio deve estar preparada para 
aplicar, na prática, os princípios da sustentabilidade, 
constituindo um prédio ecologicamente correto. 
"Teremos ventilação natural, captação de água 
pluvial, janelas basculantes no teto do último andar, 
para dispensar uso de energia elétrica, vigas de 
sustentação feitas de madeira, entre outras coisas. 
Nosso ambiente de trabalho será um reflexo das 
nossas pesquisas: um ambiente inteiramente 
renovável", afirma Polikarpov. 

Há uma crescente atuação das três universidades 
estaduais paulistas em biocombustíveis, o mesmo 
podendo ser observado na FAPESP, a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - uma 
"vocação" que não deixa de ser curiosa, em se 
tratando do maior estado industrial do país. 
Apesar dessa grande dedicação às áreas de 
biocombustíveis, energias renováveis e meio 
ambiente, os gestores das três universidades e da 
FAPESP acreditam que os grupos de pesquisa não 
estão adequadamente integrados, e "o conhecimento 
mútuo da pesquisa realizada nestas áreas é 
dificultado em grande escala pela dimensão e 
dispersão geográfica das instituições", segundo nota 
da USP. De acordo com o coordenador geral do 
núcleo, Antônio Roque Dechen, o núcleo pretende 
implantar um programa de pós-graduação 
interuniversidades em bioenergia e sustentabilidade. 
Esses grupos de pesquisa atuam nas mais diversas 
áreas relacionadas à bioenergia, que vão desde a 
agricultura e genética de plantas a impactos 
socioeconômicos e ambientais. 
Devido a essa variedade de tópicos, o Polo Terra foi 
estruturado em seis principais eixos, que cobrem 
todas as etapas da produção de energias renováveis: 
"Produção de Biomassa", "Genômica Funcional", 
"Transformação da Biomassa em Biocombustíveis", 
"Morfologia e Composição de Biomassa", "Processos 
Industriais" e "Sustentabilidade". 
"Nós não queremos fazer apenas pesquisa básica", 
afirma Polikarpov. "Queremos também fazer 
pesquisa aplicada, que leve até a sociedade os 
benefícios daquilo que estamos fazendo." 
A expectativa é que as obras tenham início em 2012 
e sejam finalizadas em dois anos.  
Fonte: http://www.fatecsbc.edu.br/index.php/noticias/136-
sao-paulo-tera-centro-de-pesquisas-em-energia-
sustentavel.html 

 
3. A partir da leitura do texto, assinale a única assertiva 

CORRETA: 
 

A) Segundo Igor Polikarpov, a construção do novo 
prédio seguirá o conceito de “ecologicamente 
correto”. 
JUSTIFICATIVA: essa afirmação está presente 
no seguinte trecho do original: Será um 
prédio verde, afirma Igor Polikarpov 
preparada para aplicar, na prática, os 
princípios da sustentabilidade, constituindo 
um prédio ecologicamente correto. professor 
do Instituto de Física de São Carlos (IFSC). A 
estrutura do prédio deve estar preparada para 
aplicar, na prática, os princípios da 
sustentabilidade, constituindo um prédio 
ecologicamente correto. 

B) Segundo Igor Polikarpov, o novo prédio será 
ecologicamente correto; por isso, não usará vigas 
de madeira. 

C) Segundo Igor Polikarpov, o novo prédio será 
ecologicamente correto; por isso, não usará 
janelas basculantes. 

D) Segundo Igor Polikarpov, a construção do novo 
prédio não utilizará energia elétrica. 



 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Teleatendente 

Pág. 4 

 

 

E) Segundo Igor Polikarpov, a construção do novo 
prédio não utilizará argamassa convencional. 

 
4. A partir da leitura do texto, assinale a única assertiva 

INCORRETA: 
 

A) USP, Unesp e Unicamp, universidades públicas 
do estado de São Paulo, estão engajados em 
pesquisas ligadas à biomassa. 

B) De acordo com o texto, a expectativa é que as 
obras comecem em 2012 e terminem em 2014.  

C) De acordo com o texto, as três universidades 
estaduais paulistas atuam no que se refere a 
biocombustíveis. 

D) Segundo Igor Polikarpov, é importante levar à 
sociedade os benefícios das pesquisas 
acadêmicas. 

E) USP, Unesp e Unicamp, as únicas universidades 
do estado de São Paulo, auxiliarão na construção 
do novo prédio. 
JUSTIFICATIVA: informação incorreta, uma 
vez que o texto não afirma que USP, Unesp e 
Unicamp são as únicas universidades do 
estado de São Paulo. 
 

 
5. Assinale a única assertiva cuja(s) palavra(s) NÃO se 

refere(m) aos eixos sobre os quais o Polo Terra foi 
estruturado: 

 
A) Biomassa. 
B) Ocupação predial. 

JUSTIFICATIVA: no texto fala-se da 
construção de um prédio ecologicamente 
correto – e nada mais; o Pólo Terra não foi 
estruturado sobre a complexa questão da 
ocupação predial, ligada ao direito à moradia. 

C) Biocombustíveis. 
D) Processos Industriais. 
E) Sustentabilidade. 

 
 

6. Leia o seguinte fragmento do texto-base a assinale a 
única alternativa CORRETA: 

 
"Será um prédio verde'", afirma Igor Polikarpov, 
professor do Instituto de Física de São Carlos (IFSC). 
A estrutura do prédio deve estar preparada para 
aplicar, na prática, os princípios da sustentabilidade, 
constituindo um prédio ecologicamente correto. 

 
A) As aspas foram utilizadas para marcar o discurso 

direto (em primeira pessoa). 
JUSTIFICATIVA: exemplo clássico da 
representação gráfica do discurso direto (em 
primeira pessoa), por meio do uso de aspas. 

B) As aspas foram utilizadas para marcar a 
ocorrência da ambiguidade. 

C) “Professor do Instituto de Física de São Carlos 
(IFSC)” é um vocativo. 

D) A palavra “constituindo” não foi bem utilizada, 
uma vez que o gerúndio gera problema 
gramatical de polissemia. 

E) A palavra “afirma” não pode ser considerada 
exemplo de uso dos “verbos de dizer”. 

 
 

7. Leia o seguinte fragmento, retirado do texto-base, e 
assinale a única assertiva CORRETA: 
 
Apesar dessa grande dedicação às áreas de 
biocombustíveis, energias renováveis e meio 
ambiente, os gestores das três universidades e da 
FAPESP acreditam que os grupos de pesquisa não 
estão adequadamente integrados, e "o conhecimento 
mútuo da pesquisa realizada nestas áreas é 
dificultado em grande escala pela dimensão e 
dispersão geográfica das instituições", segundo nota 
da USP. De acordo com o coordenador geral do 
núcleo, Antônio Roque Dechen, o núcleo pretende 
implantar um programa de pós-graduação 
interuniversidades em bioenergia e sustentabilidade. 

 
A) A palavra “apesar” encerra ideia de soma; possui, 

portanto, caráter aditivo. 
B) A palavra “implantar” pode ser substituída, sem 

prejuízo do sentido original, por “desacoplar”. 
C) A palavra “integrados” encerra ideia de união. 

JUSTIFICATIVA: o verbo integrar encerra o 
sentido de unir, aglutinar, jungar, conforme 
qualquer dicionário da língua portuguesa. 

D) A palavra “mútuo” encerra ideia de separação, 
quebra. 

E) A palavra “núcleo” pode ser substituída, sem 
prejuízo do sentido original, por “simpósio”. 

 
 
8. Assinale a única assertiva que NÃO apresenta 

inadequações gramaticais referentes ao bom uso dos 
sinais de pontuação: 

 
A) Os pesquisadores detectaram no fragmento, de 

rocha vulcânica selecionado, para análise, que o 
material expelido pela fenda era realmente tóxico 
e que, justamente por isso poderia ser bastante 
prejudicial à comunidade de camponeses que 
vivia nas proximidades da montanha. 

B) Os pesquisadores detectaram no fragmento de 
rocha vulcânica, selecionado para análise que o 
material expelido pela fenda era realmente tóxico  
e que (justamente por isso), poderia ser bastante 
prejudicial à comunidade de camponeses que 
vivia nas proximidades da montanha. 

C) Os pesquisadores, detectaram no fragmento de 
rocha vulcânica selecionado para análise, que o 
material expelido pela fenda era realmente tóxico; 
e que, justamente por isso, poderia ser bastante 
prejudicial à comunidade de camponeses que 
vivia nas proximidades da montanha. 

D) Os pesquisadores detectaram, no fragmento de 
rocha vulcânica selecionado para análise, que o 
material expelido pela fenda era realmente tóxico 
– e que, justamente por isso, poderia ser 
bastante prejudicial à comunidade de 
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camponeses que vivia nas proximidades da 
montanha. 
JUSTIFICATIVA: a grafia do período não 
apresenta problemas; vírgulas, ponto e 
travessão foram utilizados adequadamente, 
em conformidade com a norma padrão da 
língua portuguesa. 

E) Os pesquisadores, detectaram no fragmento de 
rocha vulcânica selecionado para análise, que o 
material expelido pela fenda era realmente tóxico 
e que, justamente por isso, poderia ser bastante 
prejudicial à comunidade, de camponeses que 
vivia nas proximidades da montanha. 

 
 

9. Leia os seguintes quadrinhos, do cartunista Benett, e 
assinale a única assertiva que apresenta uma análise 
CORRETA: 

  

 
 

A) O humor é proveniente da ambiguidade presente 
no título, uma vez que a corrupção não pode ser 
combatida com ideias. 

B) O humor é proveniente da polissemia da palavra 
“gráfica”, que encerra o sentido de lugar onde se 
imprime algo ou letra, ou seja, qualquer grafia. 

C) O humor é proveniente da polissemia da 
expressão “garota da gráfica”, que pode 
representar qualquer funcionária ou uma garota 
em específico. 

D) O humor é proveniente da irônica contradição 
entre as falas do autor do texto anticorrupção: 
ele, que deveria primar pela ética, subornou a 
garota da gráfica. 
JUSTIFICATIVA: a leitura dos quadrinhos 
revela que o humor é proveniente da 
contradição entre o discurso do autor do 
projeto, que, coerentemente, deveria primar 
pela honestidade – e não subornar a moça da 
gráfica. 

E) O humor é proveniente do uso da palavra “uau”, 
uma onomatopeia não comum em textos 
gráficos. 

 
 

10. Assinale a única assertiva que NÃO apresenta 
inadequações no que se refere às regras gramaticais 
de concordância verbo-nominal: 

 
A) As crianças, os jovens, os idosos, todos precisam 

de apoio governamental e sonham com o efetivo 
cumprimento das legislações específicas. 
JUSTIFICATIVA: as crianças, os jovens, os 
idosos, todos precisam de apoio 
governamental e sonham com o efetivo 
cumprimento das legislações específicas. 

B) As mulheres e o menino viu o incêndio lamber as 
paredes da casa de madeira e tomar o 
quarteirão. 

C) Enquanto as senhoras de vermelho bebericavam 
o espumante, no salão das tapeçarias, o homem 
das barbas brancas, na sala das armaduras, 
admiravam os jardins. 

D) Passado o susto proveniente da queda de 
energia, a mãe e os meninos viram que o 
temporal e os raios não ocasionou o apagão, 
mas um defeito na instalação da casa. 

E) Depois do desfile, as modelos, na área reservada 
para a imprensa e, por isso mesmo, afastadas 
dos olhares curiosos, deu entrevistas e tiraram 
fotos.  

 
 
11. Assinale a única assertiva que apresenta uma 

sequência de palavras sem problemas de 
acentuação: 

 

A) ocupação – imã – sirí – horticultor. 
B) megalomaniaco -  suite – critério – solilóquio. 
C) chapeu – cajú – côrtesão – fosforo. 
D) amnésia – compreensão – amálgama – 

estratagema. 
JUSTIFICATIVA: as quatro palavras 
apresentadas não apresentam problemas de 
grafia segundo Acordo Ortográfico (Decreto 
n. 6.583/2008). 

E) endividamento – explicação – ruina – chíste. 
 

 

Leia o seguinte texto, que servirá de base para as 
próximas 02 (duas) questões: 
 
Governo quer retirar três encargos para baratear 

conta de luz 
 
Ministério de Minas e Energia e Eletrobras resistem à 
mudança, ordenada por Dilma 

 

O governo preparou uma lista com três encargos que 
pretende eliminar para reduzir o preço da energia. 
A medida servirá para acalmar os ânimos da 
indústria, pressionada pela perda de competitividade, 
e reduzir as tarifas da conta de luz, uma das mais 
altas do mundo. 
Os mais cotados para serem extintos são a Conta de 
Consumo de Combustíveis, que serve para custear a 



 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Teleatendente 

Pág. 6 

 

 

geração de energia na região Norte; a Reserva 
Global de Reversão, fundo criado para indenizar 
usinas que não fossem amortizadas; e Encargos de 
Serviços do Sistema, usado para garantir a 
segurança da oferta de energia. 
Fontes do governo dizem que a intenção é cortar 
todos os dez encargos ou, ao menos, chegar próximo 
disso. Há resistência do Ministério de Minas e 
Energia, que teme impacto no sistema Eletrobras, 
mas a ordem de reduzir a tarifa veio da própria 
presidente Dilma Rousseff. 
Segundo a Folha apurou, Dilma quer rever encargos 
"inócuos" e as estatais elétricas terão de se adequar 
à nova realidade.  
Em nota, a Eletrobras fez defesa dos encargos: "Eles 
são fundamentais para diminuir desigualdades no 
acesso à energia elétrica. À medida em que essas 
desigualdades vão diminuindo vai diminuindo 
também, de maneira progressiva, a necessidade 
desses fundos". 
 
PROGRAMAS SOCIAIS 

 

Ontem o ministro interino de Minas e Energia, Márcio 
Zimmermann, disse em audiência na Câmara dos 
Deputados que alguns dos encargos são importantes 
porque financiam programas sociais como o Luz Para 
Todos e por isso não podem ser alterados. 
Zimmermann também defendeu a renovação dos 
contratos com as atuais concessionárias do setor. 
Dados da Aneel mostram que, em uma fatura de R$ 
100, os encargos correspondem a R$ 10,90; 
impostos e tributos, a R$ 25,90; e a compra da 
energia, a transmissão e a distribuição somam R$ 
63,20. 

Fonte: Folha de S. Paulo, 17/05/2012. 

 
 
12. Com base na leitura do texto, assinale a única 

assertiva CORRETA: 
 

A) O texto informa que a proposta de corte de 
encargos partiu do Ministério de Minas e Energia. 

B) Segundo o texto, serão cortados, 
indubitavelmente, dez encargos. 

C) O texto informa que a proposta de corte de 
encargos enfrenta resistência do Ministério de 
Minas e Energia. 
JUSTIFICATIVA: informação presente na 
seguinte passagem do original: Fontes do 
governo dizem que a intenção é cortar todos 
os dez encargos ou, ao menos, chegar 
próximo disso. Há resistência do Ministério de 
Minas e Energia, que teme impacto no 
sistema Eletrobras, mas a ordem de reduzir a 
tarifa veio da própria presidente Dilma 
Rousseff. 

D) Segundo o texto, a presidente Dilma é contra a 
redução de encargos. 

E) De acordo com o texto, houve um acordo bilateral 
entre a presidente Dilma e o Ministério de Minas 
e Energia, no que se refere ao corte de encargos. 
 
 

13. Observe o seguinte trecho, retirado do texto-base, e 
assinale a única assertiva CORRETA: 
 
Ontem o ministro interino de Minas e Energia, Márcio 
Zimmermann, disse em audiência na Câmara dos 
Deputados que alguns dos encargos são importantes 
porque financiam programas sociais como o Luz Para 
Todos e por isso não podem ser alterados. 

 
A) É possível colocar vírgula após “ministro”, sem 

prejuízo do sentido original ou infração 
gramatical. 

B) É possível colocar vírgula após “Câmara”, sem 
prejuízo do sentido original ou infração 
gramatical. 

C) É possível colocar vírgula após “programas”, sem 
prejuízo do sentido original ou infração 
gramatical. 

D) É possível colocar vírgula após “não”, sem 
prejuízo do sentido original ou infração 
gramatical. 

E) É possível colocar vírgula após “ontem”, sem 
prejuízo do sentido original ou infração 
gramatical. 
JUSTIFICATIVA: o uso da vírgula é facultativo 
após adjuntos adverbiais de lugar; logo, não 
há qualquer problema em manter a pontuação 
como se apresenta no texto-fonte. 
 

 
Leia o seguinte texto, que servirá de base para as 
próximas 06 (seis) questões: 
 

Michael Löwy critica Rio+20 e a propaganda da 
'economia verde' 

 

Em junho, o Brasil sedia a Rio+20, a cúpula mundial 
de meio ambiente, um dos temas da edição 180 de 
Caros Amigos, que está nas bancas. A cúpula já 
divide opiniões, como a do pesquisador Michael 
Löwy, um dos entrevistados da reportagem publicada 
na revista. 

 

Confira abaixo a entrevista de Löwy, feita pela 
jornalista Bárbara Mengardo.  
 
Caros Amigos (CA) - O que você espera da Rio+20, 
tanto do ponto de vista das discussões quanto da 
eficácia de possíveis decisões tomadas? 
 
Michael Löwy (ML) - Nada! Ou, para ser caridoso, 
muito pouco, pouquíssimo… As discussões já estão 
formatadas pelo tal "Draft Zero" que, como bem diz 
(involuntariamente) seu nome, é uma nulidade, um 
zero à esquerda. E a eficácia, nenhuma, já que não 
haverá nada de concreto como obrigação 
internacional. Como nas conferências internacionais 
sobre o câmbio climático em Copenhagen, Cancun e 
Durban, o mais provável é que a montanha vai parir 
um rato: vagas promessas, discursos e, sobretudo, 
bons negócios 'verdes". Como dizia Ban-Ki-Moon, o 
secretário das Nações Unidas - que não tem nada de 
revolucionário – em setembro 2009, "estamos com o 
pé colado no acelerador e nos precipitamos ao 
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abismo”. Discussões e iniciativas interessantes 
existirão sobretudo nos fóruns Alternativos, na 
Contraconferência organizada pelo Fórum Social 
Mundial e pelos movimentos sociais e ecológicos. 
 
CA - Desde a Eco 92, houve mudanças na maneira 
como os estados lidam com temas como mudanças 
climáticas, preservação das florestas, água e ar, 
fontes energéticas alternativas etc.? Se sim, o quão 
profundas foram essas mudanças? 
 
ML - Mudanças muito superficiais! Enquanto a crise 
ecológica se agrava, os governos - para começar o 
dos Estados Unidos e dos demais países 
industrializados do Norte, principais responsáveis do 
desastre ambiental - "lidaram com o tema", 
desenvolveram, em pequena escala, fontes 
energéticas alternativas e introduziram "mecanismos 
de mercado" perfeitamente ineficazes para controlar 
as emissões de CO2. No fundo, continua o famoso 
"buzines as usual", que, segundo cálculo dos 
cientistas, nos levará a temperaturas de 4° ou mais  
graus nas próximas décadas. 
 
CA - Em comparação a 1992, a sociedade está muito 
mais ciente da necessidade de proteção do meio 
ambiente. Esse fato poderá influir positivamente nas 
discussões da Rio+20? 
 
ML - Esta sim é uma mudança positiva! A opinião 
pública, a "sociedade civil", amplos setores da 
população, tanto no Norte como no Sul, está cada 
vez mais consciente de necessidade de proteger o 
meio ambiente - não para "salvar a Terra" - nosso 
planeta não está em perigo - mas para salvar a vida 
humana (e a de muitas outras espécies) nesta Terra. 
Infelizmente, os governos, empresas e instituições 
financeiras internacionais representados no Rio+20 
são pouco sensíveis à inquietude da população, que 
buscam tranquilizar com discursos sobre a pretensa 
"economia verde". Entre as poucas exceções, o 
governo boliviano de Evo Morales. 
 
CA - Como a destruição do meio ambiente relaciona-
se com a desigualdade social? 
 
ML - As primeiras vítimas dos desastres ecológicos 
são as camadas sociais exploradas e oprimidas, os 
povos do Sul e em particular as comunidades 
indígenas e camponesas que veem suas terras, suas 
florestas e seus rios poluídos, envenenados e 
devastados pelas multinacionais do petróleo e das 
minas, ou pelo agronegócio da soja, do óleo de 
palma e do gado. Há alguns anos, Lawrence 
Summers, economista americano, num informe 
interno para o Banco Mundial, explicava que era 
lógico, do ponto de vista de uma economia racional, 
enviar as produções tóxicas e poluidoras para os 
países pobres, onde a vida humana tem um preço 
bem inferior: simples questão de cálculo de perdas e 
lucros. 
Por outro lado, o mesmo sistema econômico e social 
- temos que chamá-lo por seu nome e apelido: o 
capitalismo – que destrói o meio ambiente - é 

responsável pelas brutais desigualdades sociais 
entre a oligarquia financeira dominante e a massa do 
"pobretariado". São os dois lados da mesma moeda, 
expressão de um sistema que não pode existir sem 
expansão ao infinito, sem acumulação ilimitada - e 
portanto sem devastar a natureza – e sem produzir e 
reproduzir a desigualdade entre explorados e 
exploradores. 
 
CA - Estamos em meio a uma crise do capital. Quais 
as suas consequências ambientais e qual o papel do 
ecossocialismo nesse contexto? 
 
ML - A crise financeira internacional tem servido de 
pretexto aos vários governos ao serviço do sistema 
de empurrar para "mais tarde" as medidas urgentes 
necessárias para limitar as emissões de gases com 
efeito de serra. A urgência do momento - um 
momento que já dura há alguns anos - é salvar os 
bancos, pagar a dívida externa (aos mesmos 
bancos), "restabelecer os equilíbrio contábeis", 
"reduzir as despesas públicas". Não há dinheiro 
disponível para investir nas energias alternativas ou 
para desenvolver os transportes coletivos. O 
ecossocialismo é uma resposta radical tanto à crise 
financeira, quanto à crise ecológica. Ambas são a 
expressão de um processo mais profundo: a crise do 
paradigma da civilização capitalista industrial 
moderna. A alternativa ecossocialista significa que os 
grandes meios de produção e de crédito são 
expropriados e colocados a serviço da população. As 
decisões sobre a produção e o consumo não serão 
mais tomadas por banqueiros, managers de 
multinacionais, donos de poços de petróleo e 
gerentes de supermercados, mas pela própria 
população, depois de um debate democrático, em 
função de dois critérios fundamentais: a produção de 
valores de uso para satisfazer as necessidades 
sociais e a preservação do meio ambiente. 
 
CA - O “rascunho zero” da Rio+20 cita diversas vezes 
o termo "economia verde", mas não traz uma 
definição para essa expressão. Na sua opinião, o que 
esse termo pode significar? Seria esse conceito 
suficiente para deter a destruição do planeta e as 
mudanças climáticas? 
 
ML - Não é por acaso que os redatores do tal 
"rascunho" preferem deixar o termo sem definição, 
bastante vago. A verdade é que não existe 
“economia” em geral: ou se trata de uma economia 
capitalista, ou de uma economia não capitalista. No 
caso, a "economia verde" do rascunho não é outra 
coisa do que uma economia capitalista de mercado 
que busca traduzir em termos de lucro e rentabilidade 
algumas propostas técnicas "verdes" bastante 
limitadas. Claro, tanto melhor se alguma empresa 
trata de desenvolver a energia eólica ou fotovoltaica, 
mas isto não trará modificações substanciais se não 
for amplamente subvencionado pelos estados, 
desviando fundos que agora servem à indústria 
nuclear, e se não for acompanhado de drásticas 
reduções no consumo das energias fósseis. Mas 
nada disso é possível sem romper com a lógica de 
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competição mercantil e rentabilidade do capital. 
Outras propostas "técnicas" são bem piores: por 
exemplo, os famigerados "biocombustíveis", que 
como bem o diz Frei Betto, deveriam ser chamados 
"necrocombustíveis", pois tratam de utilizar os solos 
férteis para produzir uma pseudogasolina "verde", 
para encher os tanques dos carros - em vez de 
comida para encher o estômago dos famintos da 
terra. 
 
CA - Quem seriam os principais agentes na luta por 
uma sociedade mais verde, o governo, a iniciativa 
privada, ONGs, movimentos sociais, enfim? 
 
ML - Salvo pouquíssimas exceções, não há muito a 
esperar dos governos e da iniciativa privada: nos 
últimos 20 anos, desde a Rio-92, demonstraram 
amplamente sua incapacidade de enfrentar os 
desafios da crise ecológica. Não se trata só de má-
vontade, cupidez, corrupção, ignorância e cegueira: 
tudo isto existe, mas o problema é mais profundo: é o 
próprio sistema que é incompatível com as radicais e 
urgentes transformações necessárias. 
A única esperança então são os movimentos sociais 
e aquelas ONGs que são ligadas a esses 
movimentos (outras são simples "conselheiros 
verdes" do capital). O movimento camponês - Via 
Campesina -, os movimentos indígenas e os 
movimentos de mulheres estão na primeira linha 
desse combate; mas também participam, em muitos 
países, os sindicatos, as redes ecológicas, a 
juventude escolar, os intelectuais, várias correntes da 
esquerda. O Fórum Social Mundial é uma das 
manifestações dessa convergência na luta por um 
"outro mundo possível", onde o ar, a água, a vida, 
deixarão de ser mercadorias. 
 
CA - Como você analisa a maneira como a questão 
ambiental vem sendo tratada pela mídia? 
 
ML - Geralmente de maneira superficial, mas existe 
um número considerável de jornalistas com 
sensibilidade ecológica, tanto na mídia dominante 
como nos meios de comunicação alternativos. 
Infelizmente uma parte importante da mídia ignora os 
combates sócioecológicos e toda crítica radical ao 
sistema. 
 
CA - Você acredita que, atualmente, em prol da 
preservação do meio ambiente é deixada apenas 
para o cidadão a responsabilidade pela destruição do 
planeta e não para as empresas? Em São Paulo, por 
exemplo, temos que comprar sacolinhas plásticas 
biodegradáveis, enquanto as empresas se utilizam do 
fato de serem supostamente "verdes" como 
ferramenta de marketing. 
 
ML - Concordo com essa crítica. Os responsáveis 
pelo desastre ambiental tratam de culpabilizar os 
cidadãos e criam a ilusão de que bastaria que os 
indivíduos tivessem comportamentos mais ecológicos 
para resolver o problema. Com isso tratam de evitar 
que as pessoas coloquem em questão o sistema 
capitalista, principal responsável da crise ecológica. 

Claro, é importante que cada indivíduo aja de forma a 
reduzir a poluição, por exemplo, preferindo os 
transportes coletivos ao carro individual. Mas sem 
transformações macroeconômicas, ao nível do 
aparelho de produção, não será possível brecar a 
corrida ao abismo. 
 
CA - Quais as diferenças nas propostas que querem, 
do ponto de vista ambiental, realizar apenas reformas 
no capitalismo e as que propõem mudanças 
estruturais ou mesmo a adoção de medidas mais 
"verdes" dentro de outro sistema econômico?  
 
ML - O reformismo "verde" aceita as regras da 
"economia de mercado", isto é, do capitalismo; busca 
soluções que seja aceitáveis, ou compatíveis, com os 
interesses de rentabilidade, lucro rápido, 
competitividade no mercado e "crescimento" ilimitado 
das oligarquias capitalistas. Isto não quer dizer que 
os partidários de uma alternativa radical, como o 
ecossocialismo, não lutam por reformas que 
permitam limitar o estrago: proibição dos 
transgênicos, abandono da energia nuclear, 
desenvolvimento das energias alternativas, defesa de 
uma floresta tropical contra multinacionais do 
petróleo (Parque Yasuni!), expansão e gratuidade 
dos transportes coletivos, transferência do transporte 
de mercadorias do caminhão para o trem etc. O 
objetivo do ecossocialismo é o de uma transformação 
radical, a transição para um novo modelo de 
civilização, baseado em valores de solidariedade, 
democracia participativa, preservação do meio 
ambiente. Mas a luta pelo ecossocialismo começa 
aqui e agora, em todas as lutas sócioecológicas 
concretas que se enfrentam, de uma forma ou de 
outra, com o sistema. 
Fonte: Michael Löwy critica Rio+20 e a propaganda da 
‘economia verde’ Carta Capital – 09/04/2012. 

 

14. Com base na leitura do texto, assinale a única 
assertiva CORRETA: 

 
A) Segundo o entrevistado, as mudanças ocorridas 

após a Eco-92 não foram rasas como os 
ambientalistas apregoam; porém, é fato, na visão 
dele, que muito ainda precisa ser feito. 

B) Para o entrevistado, a Rio+20 muito acrescentará 
no que tange às discussões acerca da 
preservação ambiental. 

C) Para o entrevistado, a Rio+20 possui defeitos, 
como a curta duração; porém, ele acredita que 
ela realmente irá fortalecer o debate sobre as 
questões ambientais e gerar mudanças 
profundas. 

D) Segundo o entrevistado, as mudanças ocorridas 
após a Eco-92 não foram profundas, mas 
epiteliais; na visão dele, a crise ecológica tem se 
agravado. 
JUSTIFICATIVA: informação correta, presente 
na seguinte passagem do original: “Mudanças 
muito superficiais! Enquanto a crise ecológica 
se agrava, os governos - para começar o dos 
Estados Unidos e dos demais países 
industrializados do Norte, principais 
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responsáveis do desastre ambiental - 
"lidaram com o tema", desenvolveram, em 
pequena escala, fontes energéticas 
alternativas, e introduziram "mecanismos de 
mercado" perfeitamente ineficazes para 
controlar as emissões de CO2. No fundo, 
continua o famoso "buzines as usual", que, 
segundo cálculo dos cientistas, nos levara a 
temperaturas de 4° ou mais graus nas 
próximas décadas”. 

E) Na visão do entrevistado, a Rio+20 é apenas 
uma fachada, uma vez que financiada 
unicamente pelos Estados unidos. 

 
 

15. A partir da leitura do texto, assinale a única assertiva 
CORRETA: 
 
A) De acordo com o entrevistado, a sociedade, hoje, 

está tão engajada quanto estava na época da 
Eco-92, com relação às questões ambientais. 

B) De acordo com o entrevistado, a sociedade, hoje, 
está menos engajada do que estava há 20 anos, 
no que se refere às questões ambientais; daí o 
agravo do aquecimento global. 

C) De acordo com o entrevistado, a sociedade, hoje, 
está tão engajada quanto estava na época da 
Eco-92, mas houve uma mudança significativa na 
conduta, qual seja: a institucionalização das lutas 
ambientais, sob a forma das ONG’s. 

D) De acordo com o entrevistado, a sociedade, hoje, 
está está menos engajada do que estava há 20 
anos, no que se refere às questões ambientais; 
porém, ele acredita que a Rio+20 irá reacender o 
espírito de contestação. 

E) De acordo com o entrevistado, a sociedade, hoje, 
está muito mais ciente da necessidade de 
proteção do meio ambiente do que estava na 
época da Eco-92. 
JUSTIFICATIVA: informação correta, 
encontrada na seguinte passagem do original: 
“CA - Em comparação a 1992, a sociedade 
está muito mais ciente da necessidade de 
proteção do meio ambiente. Esse fato poderá 
influir positivamente nas discussões da 
Rio+20? 
 

 
16. De acordo com o seu conhecimento sobre gêneros 

textuais, assinale a única assertiva CORRETA: 
 

A) O texto é uma entrevista de emprego. 
B) O texto é um artigo de opinião. 
C) O texto é uma dissertação simples. 
D) O texto é uma notícia dividida em tópicos. 
E) O texto é uma entrevista jornalística. 

JUSTIFICATIVA: trata-se de uma entrevista 
jornalística clássica, com perguntas e 
respostas transcritas em discurso direto. 

 
 

17. Um outro título, coerente e adequado para a 
entrevista em questão, é:  

 

A) O pesquisador Michael Löwy avalia 
negativamente a Rio+20 e a ‘economia verde’. 
JUSTIFICATIVA: analisar criticamente 
equivale a criticar, do mesmo modo que a 
expressão propaganda da economia verde 
pode ser substituída metonimicamente por 
economia simples. 

B) Para pesquisador americano os integrantes da 
Rio+20 são capazes de enfrentar a crise 
ecológica. 

C) Segundo Michael Löwy, a Rio+20 e o ‘marketing 
verde’ são uma grande enganação. 

D) Pesquisador americano participa da Rio+20 
elogiando apenas a ‘economia verde’. 

E) Michael Löwy ignora a Conferência Rio+20 ao 
mesmo tempo que elogia a ‘economia verde’. 

 
 

18. Leia o seguinte trecho, retirado do texto-base, e 
assinale a única assertiva CORRETA: 

 

Concordo com esta crítica. Os responsáveis do 
desastre ambiental tratam de culpabilizar os cidadãos 
e criam a ilusão de que bastaria que os indivíduos 
tivessem comportamentos mais ecológicos para 
resolver o problema. Com isso tratam de evitar que 
as pessoas coloquem em questão o sistema 
capitalista, principal responsável da crise ecológica. 
Claro, é importante que cada indivíduo aja de forma a 
reduzir a poluição, por exemplo, preferindo os 
transportes coletivos ao carro individual. Mas sem 
transformações macroeconômicas, ao nível do 
aparelho de produção, não será possível brecar a 
corrida ao abismo. 

 

A) Ambas as palavras “tratam” dizem respeito  a 
“cidadãos”. 

B) Ambas as palavras “tratam” dizem respeito  a “os 
responsáveis do desastre ambiental”. 
JUSTIFICATIVA: o sujeito de ambas as 
aplicações do verbo “tratam” é “os 
responsáveis do desastre ambiental”.  

C) A palavra “preferindo” se refere à “poluição”. 
D)  A palavra “preferindo” se refere a “carro”. 
E) A palavra “esta” se refere à  “ilusão”. 

 
 
19. Leia o seguinte trecho, retirado do texto-base, e 

assinale a assertiva que o reescreve sem problemas 
gramaticais e/ou de alteração do sentido original: 

 
Salvo pouquíssimas exceções, não há muito a 
esperar dos governos e da iniciativa privada: nos 
últimos 20 anos, desde a Rio-92, demonstraram 
amplamente sua incapacidade de enfrentar os 
desafios da crise ecológica. 

 
A) Desconsiderando as poucas exceções, é muito o 

que se pode esperar dos governos e da iniciativa 
privada: a partir da Rio-92, nas últimas duas 
décadas, eles demonstraram, em larga escala,  a 
capacidade de enfrentar qualquer desafio 
referente à crise ecológica. 
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B) Salvo raras exceções, é pouco o que se pode 
esperar dos governos e da iniciativa privada: 
desde a Rio-92, nos últimos 20 anos, 
demonstraram em larga escala a sua falta de 
capacidade para enfrentar os desafios da crise 
ambiental. 
JUSTIFICATIVA: a reescrita está correta, sem 
problemas gramaticais e/ou de sentido. 
  

C) Salvo exceções, é pouco o que se pode esperar 
dos governos e da iniciativa privada, uma vez 
que desde a Rio-92, nas últimas décadas, 
demonstrou-se em larga escala a total falta de 
capacidade para alimentar os desafios da crise 
ambiental. 

D) Excluindo da conta as poucas exceções, é 
animador o que se pode esperar dos governos e 
da iniciativa privada: desde a rio-92, nas últimas 
décadas, eles demonstraram, ainda que 
reduzidamente,  a capacidade de enfrentar 
qualquer desafio referente à crise ecológica. 

E) Deixando de lado as muitas exceções, há 
bastante a esperar dos governos e da iniciativa 
privada: nos últimos 20 anos, a partir da Rio-92, 
eles demonstraram, ainda que comedidamente, 
sua incapacidade de enfrentar os desafios da 
crise ecológica. 
 
 

20. Leia o seguinte texto e, com base no seu 
conhecimento de gêneros textuais, assinale a única 
assertiva CORRETA: 
 

 

 

Documento n. 28/2009/GR  
                                                      
Curitiba, 18 de setembro de 2011. 
 
A Sua Excelência, 
Nome do destinatário 
Cargo do destinatário 
Endereço  
70.160-900 – Brasília – DF 
Assunto: Demarcação de terras indígenas 
  
Senhor Deputado, 
 
1. Em complemento às observações transmitidas 
pelo telegrama n. 154, de 24 de abril último, 
informamos Vossa Excelência de que as medidas 
mencionadas em sua carta n. 6708, dirigida a Sua 
Excelência o Senhor Presidente da República, estão 
amparadas pelo procedimento administrativo de 
demarcação de terras indígenas instituído pelo 
Decreto n. 22, de 4 de fevereiro de 1991 (cópia 
anexa). 
 
2.  Em sua comunicação, Vossa Excelência 
ressalva a necessidade de que – na definição e 
demarcação das terras indígenas – fossem levadas 
em consideração as características socioeconômicas 
regionais. 
 

3.  Nos termos do Decreto n. 22, a 
demarcação de terras indígenas deverá ser 
precedida de estudos e levantamentos técnicos que 
atendam ao disposto no art. 231, § 1.º, da 
Constituição Federal. Os estudos deverão incluir os 
aspectos etno-históricos, sociológicos, cartográficos e 
fundiários. O exame desse último aspecto deverá ser 
feito conjuntamente com o órgão federal ou estadual 
competente. 
4.  Os órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais deverão encaminhar as informações que 
julgarem pertinentes sobre a área em estudo. É 
igualmente assegurada a manifestação de entidades 
representativas da sociedade civil. 
 
5.  Os estudos técnicos elaborados pelo 
órgão federal de proteção ao índio serão publicados 
juntamente com as informações recebidas dos 
órgãos públicos e das entidades civis acima 
mencionadas. 
 
6.  Como Vossa Excelência pode verificar, o 
procedimento estabelecido assegura que a decisão a 
ser baixada pelo Ministro de Estado da Justiça sobre 
os limites e a demarcação de terras indígenas seja 
informada de todos os elementos necessários, 
inclusive daqueles assinalados em sua carta, com a 
necessária transparência e agilidade civil. 
 
 
Atenciosamente, 
[nome] 
[cargo] 

 

 
A) O texto é um modelo de ofício. 

JUSTIFICATIVA: trata-se de um modelo 
tradicional de ofício; basta substituir a palavra 
“documento” por ofício. 

B) O texto é um modelo de carta pessoal. 
C) O texto é um memorando. 
D) O texto é um modelo de carta comercial. 
E) O texto é um artigo de opinião. 

 
MATEMÁTICA 

 
21. No último domingo foi realizada a eleição da 

Associação de Moradores do Bairro Betaville. 
Compareceram para votar 252 moradores. O 
resultado da eleição é mostrado no quadro abaixo: 

 

CHAPA QUANTIDADE DE VOTOS 

ALEGRIA 
1

4
 

RENOVAÇÃO 
2

6
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FUTURO 
3

12
 

DEMOCRACIA 
6

36
 

 
Em relação à eleição no Betaville, pode-se afirmar 
que: 

 

A) A chapa ALEGRIA obteve o triplo de votos da 
chapa FUTURO. 

B) A chapa DEMOCRACIA foi a vencedora da 
eleição. 

C) A chapa DEMOCRACIA obteve o triplo de votos 
da chapa FUTURO. 

D) A chapa RENOVAÇÃO obteve a metade dos 
votos em comparação à chapa FUTURO. 

E) As chapas ALEGRIA e FUTURO tiveram o 
mesmo número de votos. 
JUSTIFICATIVA: inicialmente determina-se a 
quantidade de votos de cada chapa: 
Alegria 63 votos, Renovação 84 votos, Futuro 
63 votos e Democracia 42 votos. 
 
 

22. Um fazendeiro necessita de 195 quilos de ração para 
alimentar 13 cavalos diariamente. Passado algum 
tempo percebeu que essa quantidade não era mais 
suficiente para alimentar seus animais, que passou 
de 13 a 17. 

 

Considerando os dados, pode-se afirmar que para 
alimentar seus animais diariamente: 

 

A) O fazendeiro necessitará de 245 quilos de ração. 
B) O fazendeiro necessitará de 265 quilos de ração. 
C) O fazendeiro necessitará de 235 quilos de ração. 
D) O fazendeiro necessitará de 255 quilos de ração. 

JUSTIFICATIVA: calcula-se a partir de 
grandezas proporcionais. Cada animal 
consome 15 quilos de ração diariamente. 
Sendo agora 17 animais serão necessários 
255 quilos de ração.  

E) O fazendeiro necessitará de 275 quilos de ração. 
 
 

23. Uma empresa de reforma foi contratada para pintar a 
fachada de dois prédios: um deles (prédio A) tem 
uma área de 756 m² e outro (prédio B) tem 1008 m² 
de fachada. Uma equipe de pintores composta por 12 
pessoas realizou a pintura no prédio A em 6 dias. 
Quantos dias serão necessários para que 8 pintores 
realizem o trabalho de pintura no prédio B ? 

 

A) 8 dias. 
B) 16 dias. 
C) 14 dias 
D) 9 dias. 
E) 12 dias. 

JUSTIFICATIVA: aplica-se a razão 
inversamente proporcional. Pois aumenta a 
área e diminui os pintores: 756/1008) x (8/12) = 
6/x. Obtém 12 dias. 

 

 
24. Uma indústria que monta eletrodomésticos paga aos 

seus funcionários o equivalente à  produção 
individual. A tabela abaixo apresenta a produção de 
cada um: 

 

Funcionário número de ventiladores montados 

Antonio 24 

Carlos 18 

José 20 

 

Ao final deste dia de trabalho Antonio, Carlos e José 
receberam juntos R$ 310,00. Diante dessas 
condições, é CORRETO afirmar que: 

 

A) Carlos e Antonio receberam juntos R$ 220,00. 
B) Carlos e José receberam, respectivamente, R$ 

100,00 e R$ 90,00. 
C) Carlos e José receberam juntos R$ 190,00. 

JUSTIFICATIVA: Os três juntos montaram 62 
ventiladores. Pode-se resolver de duas 
formas: 
1. Divisões em partes proporcionais (regra 

da sociedade) ou, 
2. 310 dividido por 62, corresponde a R$5,00, 

sendo assim: Antonio recebeu 24 x 5 = 
 R$ 120,00, Carlos recebeu 18 x 5 =  
R$ 90,00 e José 20 x 5 = R$ 100,00. 
Deve se observar a ordem nas 
alternativas, respectivamente. 

D) Carlos e Antonio receberam, respectivamente, 
R$ 120,00 e R$ 100,00. 

E) Carlos e Antonio receberam, respectivamente, 
R$ 120,00 e R$ 90,00.  

 
25. Um carro popular 0 km custa aproximadamente R$ 

27.500,00. Após alguns meses de uso, é vendido por 
R$ 23.375,00. Pode-se se afirmar que:  

 

A) O valor obtido pela venda do carro é equivalente 
a 85% do valor de um carro 0 km. 

JUSTIFICATIVA: Calcula-se o percentual entre o 
preço de venda em relação ao carro 0 km. Pode 
ser: 

a) 23.375 dividido por 27.500 = 0,85 x 100 = 85% 
percentual de venda 

b) Ou a diferença dos preços, 4.125 dividido por 
27.550 = 0.15 x 100 = 15% percentual de diferença. 
B) O valor obtido pela venda do carro é equivalente 

a 83% do valor de um carro 0 km. 
C) A diferença entre o preço do carro 0 km e o preço 

do carro após o uso é de aproximadamente 17%. 
D) O valor obtido pela venda do carro é equivalente 

a 87% do valor de um carro 0 km. 
E) A diferença entre o preço do carro 0 km e o preço 

do carro após o uso é de aproximadamente 13%. 
 
 

26. Um lojista comprou um lote de produtos por R$ 
4.000,00 e deseja vender esses produtos e ganhar 
20% sobre o preço de venda. Com base nessas 
condições pode-se afirmar que: 
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A) O preço de venda dos produtos será de R$ 
5.000,00. 

JUSTIFICATIVA: O valor do custo é equivalente a 
80% do valor da venda. Utilizar o cálculo de taxa 
de preço de lucro sobre a venda: preço de venda 
= preço de compra divido por 1 – taxa sobre a 
venda. Neste caso Preço da venda = 4.000 
dividido por 0,8. Que será R$ 5.000,00 
B) O preço de venda dos produtos será de R$ 

4.800,00. 
C) O lucro obtido será de R$ 1.200,00. 
D) O lucro obtido será de R$ 800,00. 
E) O preço de venda dos produtos será de R$ 

5.200,00. 
 
 

27. Um investidor aplicou um capital de R$ 10.000,00 a 
juros simples a uma taxa de 42% ao ano. Após cinco 
meses e 20 dias a partir da data do investimento 
resolveu fazer o saque. Que valor o investidor obteve 
de juros durante o tempo da aplicação? Considere 
ano comercial de 360 dias. 

 
A) R$ 1.956,16 
B) R$ 1.983,33 
JUSTIFICATIVA: aplica-se a fórmula dos juros 
simples: J = C . i . n 
J = 10.000 . 0,42 . 170/360 
J = R$ 1.983,33 
C) R$ 1.865,49 
D) R$ 1.819,99 
E) R$ 1.975,16 

 
 

28. Considere a figura que representa um cubo: 

 

 

A medida a é igual a 75 cm. Considere as afirmativas 
a respeito da figura: 

 

I. O volume do cubo representado pela figura é 
de 5625 cm³. 

II. A área total da figura corresponde a 3,375 
m². 

III. Cada face da figura tem área igual a 5625 
cm².  
 

É correto o que se afirma APENAS em: 
 

A) I e II. 
B) II e III. 
JUSTIFICATIVA: Calcula-se: 
O volume: 75x75x75= 421875 cm³; I incorreta. 
Área de cada face: 75x75 = 5625 cm²; III correta. 
Área total 5625 divido por 10000 0,5625 x 6 faces 
= 3.375 m² 
C) I e III. 

D) I. 
E) III. 

 
 

29. Uma sala com área total igual a 35 foi dividida 
conforme mostra a figura abaixo: 

 

                  5                              x 

  

 

3 

  

 

x 

 

A área correspondente à parte destacada na figura é: 
 

A) 12 
B) 15 
C) 10 
JUSTIFICATIVA: Inicialmente constitui-se uma 
equação de 2º grau que será: x² + 8x + 15 = 35, 
que resultará em x² + 8x - 20 = 0. Suas raízes 
serão 2 e -10, somente o 2 servirá. Então a área 
tem 5 x 2 = 10. 
D) 14 
E) 21 

 
 
30. A 10ª Meia Maratona de Fortaleza, ocorrida em abril 

deste ano, apresentava três percursos diferentes. O 
menor com 5000 metros, o segundo com 10000 
metros e o maior com 21 km. Considere as 
afirmativas em relação aos dados apresentados: 

 

I. O percurso menor equivale a 3/6 do percurso 
de 10000 metros. 

II. 25% do menor percurso e do percurso de 
10000 metros equivalem, respectivamente, a 
1250 metros e 2500 metros. 

III. Os percursos de 5000 metros e 10000 
metros juntos equivalem aproximadamente a 
72% do percurso de 21 km. 

IV. O percurso de 5000 metros equivale a ¼ do 
percurso de 10000 metros. 

 

É correto o que se afirma APENAS em: 
 

A) I, II e III. 
JUSTIFICATIVA: calcule se 3/6 de 1000 que é ½ = 
5000. I correta 
Calcule 25% de 5000 = 1250 e de 10000 = 2500. II 
correta 
Calcule o percentual de 15000 em relação a 
210000. Obtém-se 71,4285%. III correta 
aproximadamente. 
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Calcule ¼ de 10000 metros tem-se 2500. IV 
incorreta 
B) III e IV. 
C) I, III e IV. 
D) II, III e IV. 
E) I e III. 

 

INFORMÁTICA 
 
31. Sob o ponto de vista empresarial, sistemas de 

informação podem ser classificados de acordo com 
sua forma de utilização e o tipo de retorno dado ao 
processo de tomada de decisões. Toda e qualquer 
tecnologia de informação que possui como principal 
objetivo a produtividade pessoal dos trabalhadores 
que manipulam informações de escritório, de modo 
operacional, não visando à criação de relatórios e 
análises aprofundadas, pode ser classificada como: 

 
A) Sistemas de automação de escritório. 
JUSTIFICATIVA: Softwares como os do pacote 
MS Office, Br Office, e alguns aplicativos 
utilizados operacionalmente no dia a dia são 
considerados sistemas de automação de 
escritório. Os sistemas expostos nas demais 
alternativas envolvem outros aspectos mais 
profundos, como criação de relatórios, aplicação 
de inteligência artificial e informações de redes 
especializadas. 
(Fonte) BATISTA, Emerson de Oliveira. Sistemas 
de Informação: o uso consciente da tecnologia 
para o gerenciamento. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 
2006. p. 23 – 27. 
B) Sistemas especialistas. 
C) Sistemas de suporte executivo. 
D) Sistemas de suporte a decisão. 
E) Sistemas de informação geográfica. 

 
 
32. O BrOffice é um pacote gratuito de aplicativos para 

escritório, podendo ser instalado em computadores 
domésticos e empresariais sem a necessidade de se 
comprar licença. Possui os programas necessários 
para utilização pessoal ou comercial, tendo 
compatibilidade com arquivos criados pelos 
programas dos pacotes MS-Office 97 e superiores. 
Qual programa do BrOffice 3.0 é compatível ao 
programa MS-PowerPoint do MS-Office 2010? 

 
A) BrOffice Draw. 
B) BrOffice PowerPoint. 
C) BrOffice Slides. 
D) BrOffice Base. 
E) BrOffice Impress. 

JUSTIFICATIVA:  
Base é um programa de banco de dados. Os 
outros programas não existem. 
(Fonte) Companhia do Metropolitano de São 
Paulo, Barros Martins Treinamento e 
Desenvolvimento em Informática LTDA. 
BrOffice 3.0 Apresentação. Disponível em: 

www.creativecommons.org. Creative 
Commons. 2009. 
Aprendendo BrOffice.Org – Exercícios 
Práticos, Pelotas, Editora e Gráfica 
Universitária - UFPel, 2011BrOFFICE.org. 
2010. Projeto de Documentação do 
BrOffice.org. Disponível em: 
http://www.openoffice.org.br.  
A resposta correta é o BrOffice Impress. O 
BrOffice Draw é um programa de tratamento 
de imagens. O BrOffice 
 

 
33. Para criar numeração de página no BrOffice Writer 

3.3 da mesma forma que o MS-Word 2003 ou 
superior, ficando localizada no cabeçalho sem 
interferir com o resto do texto, é necessário: 

 
A) Entrar no menu Inserir>Cabeçalho, habilitar 

cabeçalho no estilo de configuração de página 
onde deseja inserir a numeração, selecionar o 
cabeçalho do documento, depois entrar no menu 
Inserir>Campos e habilitar o item Número da 
página. 
JUSTIFICATIVA: É possível realizar esta 
operação conforme alternativa correta. Não 
existe item Número de página no menu 
Inserir>Cabeçalho. O item Cabeçalho não está 
no menu Formatar. Não existe a ferramenta 
Numerador de Páginas no menu Ferramentas. 
(Fonte) Companhia do Metropolitano de São 
Paulo, Barros Martins Treinamento e 
Desenvolvimento em Informática LTDA. 
BrOffice 3.0 Texto. Disponível em: 
www.creativecommons.org. Creative 
Commons. 2009. 
Aprendendo BrOffice.Org – Exercícios 
Práticos, Pelotas, Editora e Gráfica 
Universitária - UFPel, 2011BrOFFICE.org. 
2010. Projeto de Documentação do 
BrOffice.org. Disponível em: 
http://www.openoffice.org.br.  

B) Entrar no menu Inserir>Cabeçalho e habilitar o 
item Número da página. 

C) Não é possível realizar essa ação devido a 
restrições do BrOffice Writer 3.3. 

D) Entrar no menu Formatar>Cabeçalho, habilitar 
cabeçalho no estilo de configuração de página 
onde deseja inserir a numeração, selecionar o 
cabeçalho do documento, depois entrar no menu 
Formatar>Campos e habilitar o item Número da 
página. 

E) Entrar no menu Ferramentas>Numerador de 
Páginas, configurar parâmetros de numeração e  
habilitar o item Número da página. 
 

34. Ao se montar uma planilha no MS-Excel 2010, 
normalmente na(s) primeira(s) linha(s) são 
registradas as categorias da tabela, que regem quais 
dados serão inseridos naquela coluna em linhas 
inferiores. Quando essa planilha se torna muito 
extensa, passando de uma página de impressão, 
caso não haja qualquer configuração especial, a linha 
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de categorias só é impressa na primeira folha, 
dificultando a leitura das outras páginas que não 
possuirão a indicação das categorias. Qual 
configuração deve ser feita para que essa(s) linha(s) 
de categorias seja(m) impressa(s) em todas as 
páginas? 

 
A) Selecionar as linhas de categoria, entrar no menu 

Exibição>Congelar Painéis e habilitar o item 
Congelar Linhas. 

B) No menu Arquivo>Imprimir >Configurar Página, 
habilitar a opção Linhas a repetir na parte 
superior selecionando a(s) linha(s) de categoria 
que será(ão) impressa(s) em todas as páginas, 
apertar ok para imprimir. 

C) Entrar no menu Layout da Página>Imprimir 
Títulos, no campo Linhas a repetir na parte 
superior selecionar a(s) linha(s) de categoria que 
será(ão) impressa(s) em todas as páginas, 
apertar ok. 
JUSTIFICATIVA: o Congelar Painéis somente 
funciona para manter esta linha de categorias 
enquanto você trabalha no Excel, ele não 
confere a impressão em todas as páginas. 
Não existe a opção Linhas a repetir na parte 
superior no menu Arquivo>Imprimir 
>Configurar Página. Apesar da edição a mão 
funcionar, esta não é a única forma de se 
realizar o procedimento, e com certeza é uma 
das mais trabalhosas. Não existe o item de 
Validação Cíclica de Categorias no menu 
Dados>Validação de Dados. 
(Fonte) CARMONA, Tadeu. Excel para 
profissionais. 2. ed., São Paulo: Digerati 
Books, 2006. 

D) No MS-Excel 2010 não há como realizar essa 
operação automaticamente; é necessário dividir 
as páginas a serem impressas copiando a(s) 
linha(s) de categoria após cada quebra de 
página. 

E) No menu Dados>Validação de Dados habilitar a 
Validação Cíclica de Categorias selecionando 
a(s) linha(s) de categoria que será(ão) 
impressa(s) em todas as páginas. 

 
 

35. Um browser ou navegador é um programa que 
permite ao usuário de computadores navegar na 
internet, abrindo sítios (sites) para as ler notícias, e-
mails, interagir com outros usuários em redes sociais, 
ver vídeos, escutar músicas, fazer compras, realizar 
operações bancárias, entre outras atividades do 
cotidiano moderno. Existem vários aplicativos 
comerciais de navegação. Qual dos aplicativos 
abaixo NÃO é um navegador de internet? 

 
A) Mozzila Firefox. 
B) Ópera. 
C) Netscape. 
D) Access. 
JUSTIFICATIVA: apenas o Access não é um 
aplicativo de navegação, e sim um banco de 
dados básico da Microsoft. 

(Fonte) TELLES, Reynaldo. Descomplicando a 
Informática para Concursos. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2008. 
E) Internet Explorer. 
 
 

36. É CORRETO afirmar que o Microsoft Windows 7: 
 

A) É um pacote de programas de escritório da 
Microsoft que contém, em sua instalação padrão, 
o software de edição de texto Word. 

B) É um software gratuito distribuído dentro do 
Brasil, sendo apenas necessário pagar sua 
instalação, o que normalmente é feito em 
pequenas lojas de informática. 

C) Não possui o sistema plug and play sendo 
necessário instalar os drivers de dispositivos 
sempre manualmente, mesmo para os 
dispositivos mais simples e comuns. 

D) É um software seguro, não sendo necessária a 
utilização de antivírus para a proteção do 
sistema. 

E) Aceita mais de uma sessão de usuário aberta 
localmente ao mesmo tempo em um único 
computador com as configurações de instalação 
padrão. 
JUSTIFICATIVA: ele é um sistema 
operacional, não um pacote de aplicativos de 
escritório. Ele é licenciado, sendo crime de 
pirataria distribuí-lo gratuitamente. Possui 
mecanismo plug and play superior à suas 
outras versões. Não é seguro e necessita de 
antivírus. 
(Fonte) POGUE, David. Windows 7: the 
missing Manual. Sebastopol , CA: O`reilly 
Media, 2012. 
 
 

37. Quanto a dispositivos presentes na arquitetura básica 
de um computador pessoal, é CORRETO afirmar: 

 

A) Todas as informações retidas na memória ROM 
são perdidas quando o computador é desligado. 

B) O processador, dispositivo de grande importância 
dentro de um computador, é o local onde fica 
armazenado o sistema operacional, responsável 
pelo funcionamento da máquina. 

C) A memória RAM é conhecida pela sua baixa 
velocidade de trabalho, sendo necessária uma 
grande quantidade dela para que o computador 
funcione de forma aceitável. 

D) Na placa mãe trafegam apenas os dados 
provenientes do dispositivo de conexão de rede. 

 
E) O Hard Disk Drive – HDD é uma unidade de 

armazenamento em massa que possui um disco 
rígido, coberto por óxido de ferro, onde 
informações são gravadas magneticamente. 
JUSTIFICATIVA: as informações da RAM são 
perdidas, não da ROM. O processador apenas 
processa informação, não possuindo muito 
espaço para armazenamento. A memória RAM 
não é lenta, e de nada adianta ultrapassar o 
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volume normalmente utilizado durante o 
processamento, caso queira aumentar a 
velocidade do computador. Toda a informação 
do computador passa pela placa mãe 
(Fonte) BUENO, Maurício. Informática fácil 
para concursos. Rio de Janeiro: Brasport, 
2006. 
 
 

38. Quanto às ferramentas padrão instaladas junto ao 
sistema operacional Microsoft Windows 7, é 
CORRETO afirmar que: 

 
A) É possível criar usuários com permissões 

distintas, cada qual com seu Logon, 
impossibilitando o acesso a áreas que possam 
comprometer o sistema. 
JUSTIFICATIVA: o MS-Office possui licença 
própria, não faz parte do sistema operacional. 
A Calculadora do Windows possui várias 
configurações, dentre elas, Estatística e 
Científica. É possível redimensionar as 
partições através da ferramenta de 
gerenciamento de disco. As bibliotecas são 
completamente editáveis. 
(Fonte) POGUE, David. Windows 7: the 
missing Manual. Sebastopol , CA: O`reilly 
Media, 2012. 

B) As ferramentas do MS-Office, como o Word, 
Excel e PowerPoint vêm instaladas juntamente 
com o sistema operacional, sob a mesma licença. 

C) A calculadora padrão do sistema, acionada pelo 
comando calc na janela Executar, possui apenas 
a configuração normal de uma calculadora. Para 
poder utilizar uma calculadora Estatística ou 
Científica é necessário instalar outros softwares. 

D) Uma vez configurada as partições do HDD 
durante a formatação do sistema operacional, é 
impossível redimensionar o tamanho das 
partições. 

E) As bibliotecas de arquivos como Documentos, 
Imagens Música e Vídeo que podem ser 
visualizadas através do Windows Explorer não 
são editáveis, ficando atreladas diretamente ao 
perfil de cada usuário, não sendo permitida 
inclusão ou modificação de pastas. 
 
 
 

39. Entre os equipamentos citados a seguir:  
 

I. Teclado 
II. Placa de Som 
III. Mouse 
IV. Processador 
V. Placa de Vídeo 
VI. Memória Cache 

 
Quais NÃO podem ser enquadrados como 
periféricos? 

 
A) Apenas os equipamentos II, IV, V e VI. 
B) Apenas os equipamentos IV e VI. 

JUSTIFICATIVA: periféricos são responsáveis por 
entradas e saídas do computador. Apesar da 
Placa de Som e de Vídeo estarem “dentro” do 
gabinete do computador, elas são responsáveis 
por saídas e entradas do sistema, sendo então 
periféricos. Teclado e mouse são periféricos de 
entrada padrão. Processador faz parte do núcleo 
do computador, não sendo periférico e memória 
cache está dentro dele. 
(Fonte) ANTÔNIO, João. Informática para 
concursos. 4ª ed. Rio de Janeito, Elsevier 2009. 
C) Apenas os equipamentos I e III. 
D) Apenas os equipamentos II, III, IV e V. 
E) Apenas o equipamento IV. 

 
 

40. Entre as memórias citadas a seguir:  
 

I. DVD 
II. Memória RAM 
III. CD 
IV. HDD 
V. Memória ROM 
VI. Pendrive 

 
Quais SÃO enquadradas como memórias 
secundárias ou auxiliares? 

 
A) Apenas as memórias I e III. 
B) Apenas as memórias II e V. 
C) Apenas as memórias I, III, IV e VI. 
JUSTIFICATIVA: DVD, CD, HDD e Pendrive são 
considerados memórias de massa, que 
armazenam arquivos de forma mais segura e que 
necessitam de comando para apaga-las, estas 
são memórias secundárias ou auxiliáres. A 
memória RAM é a de execução, volátil e rápida, 
necessária para o processamento do computador 
enquadrada como primária. A memória ROM é 
responsável por ligar o computador e verificar 
todos os itens nele contido, não pode ser 
apagada facilmente, mas é necessária para 
funções básicas do equipamento, portanto, 
primária. 
(Fonte) ANTÔNIO, João. Informática para 
concursos. 4ª ed. Rio de Janeito, Elsevier 2009. 
D) Apenas as memórias I, III e IV. 
E) Apenas as memórias IV. 
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