
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo de 

preenchimento do cartão de respostas e da folha resposta 
da redação. 

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da 
sala e a ela não retornar, será eliminado. 

3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão 
permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, 
após aposição em ata de suas respectivas assinaturas. 

4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (Provas), pois 
a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em 
http://concursos.biorio.org.br. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA/REDAÇÃO
1- Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), 

que contém 20 questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e 

somente uma correta.
3 - Confira se seus dados, o curso escolhido, indicados no 

cartão de respostas, está correto. Se notar qualquer 
divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao 
Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar 
o cartão de respostas no espaço apropriado.

4 - Confira atentamente se o curso e o número do caderno que 
consta neste caderno de questões é o mesmo do que consta 
em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, 
notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.

5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta 
será considerada errada mesmo que uma das alternativas 
indicadas seja a correta.  

7 - Destaque a filipeta com seus dados da folha de resposta da 
redação para que não haja nenhuma identificação.

8 - Não escreva seu nome, assine ou faça qualquer tipo de 
marcação na folha de redação.

AGENDA 

l 19/01/2014, Disponibilização do Gabarito 
Preliminar Oficial.

l 19/01/2014, Disponibilização Exemplar dos 
Cadernos de Questões (Modelos de Provas).

l 21/01/2014, Disponibilização da Imagem 
do Cartão de Resposta.

l 19 a 21/01/2014, Recurso contra as 
questões da Prova Objetiva. 

l 22 e 23/01/2014, Matrícula – Optantes 
do Acesso pelo ENEM (EN).

l 23/01/2014, Resposta ao Recurso contra 
as questões da Prova Objetiva. 

l 24/01/2014, Disponibilização do Resultado 
das Provas Objetivas.

l 24/01/2014, RRelação Final das Notas das 
Redações.

l 24/01/2014, Divulgação do Resultado 
Final.

l 27/01/2014, Homologação do Processo 
Seletivo.

l 28 e 29/01/2014, Matrícula – Optantes do 
Acesso pelo Vestibular (AV).

l 31/01/2014, Divulgação dos reclassificados.

l 03/02/2014, Confirmação de matrícula 
dos reclassificados.

CADERNO: 1 

INFORMAÇÕES: 
l Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
l Internet: http://concursos.biorio.org.br 

l E-mail: cetiqt2014@biorio.org.br

Processo Seletivo 2014-1
Vestibular de Acesso aos Cursos
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

ESTÁ FALTANDO FÔLEGO
          Helena Borges

 Se quiser saber como o Brasil está situado na 
competição global, consulte o ranking mundial do PIB, 
uma medida da riqueza no tempo presente. Mas, se 
quiser entender as chances de o país ingressar para 
valer na era do conhecimento e da inovação, o melhor 
será voltar o olhar para o mais abrangente termômetro 
da educação, o Pisa, uma prova aplicada pela OCDE 
(a organização das nações mais desenvolvidas) que 
desde 2000 compara o desempenho escolar de jovens 
de dezenas de países em três áreas-chave: leitura, 
matemática e ciências. O último levantamento foi 
divulgado na semana passada e fez acender um sinal 
de alerta sobre o Brasil, que rasteja na 57ª posição 
entre 65 países. Na aferição anterior estava em 53º. 
Alguns figurões em Brasília chegaram a celebrar o 
resultado ao ver a situação de outro prisma. Tomando-
se como base a década, os brasileiros foram os que 
mais evoluíram em matemática. Dominado pela 
euforia, o ministro Aloizio Mercadante disparou 
telefonemas para grandes cabeças da academia; 
queria comemorar. Compreensível. O problema é que 
no duríssimo tabuleiro global o país ficou onde sempre 
esteve – ladeado pelos piores. E não é só isso: o Pisa 
mostrou que o Brasil perdeu fôlego nessa maratona. 
Desde 2009 estamos marcando passo no mesmo 
sofrível patamar.

QUESTÃO 1
O texto desta prova pode ser caracterizado como:

(A) informativo, pois procura dar notícias sobre um tema de 
interesse geral.

(B) argumentativo, pois apresenta uma posição defendida por 
argumentos.

(C) preditivo, pois encaminha a discussão para as possibilidades 
futuras do país.

(D) propagandístico, pois tenta denegrir politicamente o 
governo atual.

(E) narrativo, pois apresenta uma série de fatos em sequência 
cronológica.

QUESTÃO 2
O título dado ao texto – Está faltando fôlego – se justifica no 
terreno da seleção vocabular, pela seguinte passagem do texto:

(A) “Se quiser saber como o Brasil está situado na competição 
global, consulte o ranking mundial do PIB, uma medida da 
riqueza no tempo presente”.

(B) “O último levantamento foi divulgado na semana passada 
e fez acender um sinal de alerta sobre o Brasil, que rasteja 
na 57ª posição entre 65 países”.

(C) “Na aferição anterior estava em 53º. Alguns figurões em 
Brasília chegaram a celebrar o resultado ao ver a situação 
de outro prisma”.

(D) “Tomando-se como base a década, os brasileiros foram os 
que mais evoluíram em matemática”.

(E) “Dominado pela euforia, o ministro Aloizio Mercadante 
disparou telefonemas para grandes cabeças da academia; 
queria comemorar”.

QUESTÃO 3
Considerando o que é lido no texto, está faltando fôlego para 
o Brasil:

(A) avançar no terreno do conhecimento de leitura e ciências.
(B) continuar na maratona do conhecimento internacional, o 

Pisa.
(C) voltar à sua posição anterior.
(D) sair da baixa posição geral em que se encontra.
(E) dedicar-se mais à preparação para a competição.

QUESTÃO 4
Diante de duas siglas presentes no texto, o autor procede de 
modo diverso: não explica o significado de PIB, mas esclarece o 
de OCDE. Isso se deve ao fato de:

(A) PIB ser uma sigla brasileira, ao passo que OCDE é de origem 
inglesa.

(B) a sigla PIB representar as letras iniciais de “Produto Interno 
Bruto”, enquanto OCDE não corresponder ao mesmo 
processo de formação.

(C) a sigla PIB ser de amplo conhecimento público e a sigla 
OCDE ser de conhecimento mais restrito.

(D) a sigla OCDE ser de mais importância para o texto que a 
sigla PIB.

(E) as siglas formadas em outras línguas são de explicação 
obrigatória.

QUESTÃO 5
“Se quiser saber como o Brasil está situado na competição 
global...”; a forma verbal sublinhada corresponde ao futuro do 
subjuntivo do verbo querer. A forma verbal abaixo que tem sua 
forma erradamente construída é:

(A) Se vier participar da competição... (vir)
(B) Se vir os resultados da competição... (ver)
(C) Se fizer a avaliação dos resultados... (fazer)
(D) Se for participar da competição... (ir)
(E) Se requiser permissão para competir... (requerer)
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QUESTÃO 6
 “...o melhor será voltar o olhar para o mais abrangente 
termômetro da educação, o Pisa, uma prova aplicada pela 
OCDE (a organização das nações mais desenvolvidas) que 
desde 2000 compara o desempenho escolar de jovens de 
dezenas de países em três áreas-chave: leitura, matemática e 
ciências”.

Nesse segmento do texto, a observação correta sobre o 
emprego de vírgulas é:

(A) poderia haver vírgula após a expressão “o melhor”, no 
início do texto.

(B) poderia haver vírgulas optativas, destacando a expressão 
“desde 2000”.

(C) não deveria haver vírgulas após “educação”.
(D) deveria haver vírgula obrigatória após “áreas-chave”.
(E) deveria haver vírgula obrigatória após a sigla OCDE.

QUESTÃO 7
“Alguns figurões em Brasília chegaram a celebrar o resultado 
ao ver a situação de outro prisma”; com essa informação ao 
leitor, o autor do texto pretende:

(A) ressaltar a importância de comemorar-se o progresso em 
educação.

(B) destacar o interesse do Brasil no resultado específico em 
Matemática.

(C) mostrar o interesse político no resultado do PISA.
(D) criticar a falta de inteligência de algumas autoridades 

educacionais.
(E) defender a situação do Brasil, se a questão for analisada sob 

outro ponto de vista.

QUESTÃO 8
 “E não é só isso: o Pisa mostrou que o Brasil perdeu fôlego 
nessa maratona”.

A forma ISSO do pronome demonstrativo é usada porque:

(A) se relaciona a um termo ainda a ser expresso.
(B) localiza o fato narrado no presente.
(C) se pretende mostrar o fato de forma depreciativa.
(D) se liga a um fato distante no tempo.
(E) substitui um termo anteriormente expresso.

QUESTÃO 9
Ao empregar o verbo “rastejar” na frase “...(O Brasil) rasteja na 
57ª posição...”, o autor do texto pretende somar duas ideias, 
que são:

(A) subdesenvolvimento e miséria
(B) miséria e descuido
(C) descuido e ignorância
(D) ignorância e lentidão
(E) lentidão e dificuldade

QUESTÃO 10
 “O problema é que no duríssimo tabuleiro global o país ficou 
onde sempre esteve – ladeado pelos piores”. Nessa frase do 
texto, o autor empregou corretamente o vocábulo ONDE, pois 
o relacionou a uma ideia de lugar; a frase abaixo em que esse 
vocábulo não foi bem empregado é:

(A) Onde é que se encontra o Brasil?
(B) Essa é a competição onde o Brasil está mal colocado.
(C) Os países desenvolvidos, onde a educação é levada a sério...
(D) No nosso querido Brasil, onde a educação está abandonada...
(E) Nas universidades, onde alguns estudam bem pouco,...

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 11

         

                                            Banksy                                    osgemeos

“É a expressão que se refere a manifestações artísticas 
desenvolvidas no espaço público, distinguindo-se da 
manifestações de caráter institucional ou empresarial, bem 
como do mero vandalismo.

A princípio, um movimento underground, foi gradativamente 
se constituindo como forma do fazer artístico, abrangendo 
várias modalidades de grafismos - algumas vezes muito ricos 
em detalhes, que vão do graffiti ao estêncil, passando por 
stickers, cartazes lambe-lambe (também chamados poster-
bombs), intervenções, instalações, flash mob, entre outras”.

(adap wikipedia)

Hoje, a partir do trabalho de pioneiros, artistas como o 
britânico Banksy e os brasileiros da dupla osgemeos têm suas 
obras muito justamente consideradas como de alta qualidade 
e têm valor de mercado muito expressivo.

O texto se refere:

(A) à arte urbana ou arte de rua (street art), descendente 
direta dos grafites que se popularizaram à partir da década 
de 1960.

(B) à arte conceitual, movimento que surgiu em substituição 
ao impressionismo.

(C) ao expressionismo, movimento artístico que nasceu da 
arte abstrata.

(D) à arte performática, que se expressa nos próprios corpos 
dos artistas.

(E) à arte pop (pop art), cujo artista mais famoso é Andy 
Wahrol.
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QUESTÃO 12
Nosso país sediará, este ano, a Copa do Mundo de Futebol. Se, por 
um lado, o evento é visto como uma oportunidade estratégica para 
o país, tanto pela entrada de investimentos estrangeiros como 
pelo grande afluxo de turistas internacionais esperados, dentre 
outros fatores, por outro há uma série de possíveis problemas que 
preocupam as autoridades nacionais e internacionais e grande 
parte dos analistas de conjuntura econômica e política.

Dentre os principais problemas que têm sido apontados como 
potencialmente preocupantes em relação à organização e 
realização da Copa do Mundo encontramos os a seguir listados, 
EXCETO:

(A)  A falta de infraestrutura adequada dos principais 
aeroportos brasileiros e da malha viária brasileira.

(B) Os possíveis atrasos das obras em alguns estádios que 
receberão jogos da Copa, como por exemplo o Itaquerão, 
em São Paulo, principalmente depois do grave acidente 
que atrasou o cronograma de obras.

(C) As possíveis manifestações de rua, com cenas de violência, 
contra a realização da Copa devido aos altos custos 
envolvidos nas obras mais importantes.

(D) A falta de capacidade técnica para oferecer transmissões 
televisivas em alta definição, ao vivo, para todo o mundo 
em todas as partidas.

(E) Os preços exorbitantes cobrados pelas companhias aéreas, 
pelos hotéis, pela indústria de alimentação podem afastar 
os turistas. 

QUESTÃO 13
Avalie se, no cenário atual da economia brasileira, as seguintes 
afirmativas são falsas (F) ou verdadeiras (V)

I – O Brasil tem apresentado crescimento econômico baixo 
tanto em termos absolutos como quando comparado com 
os de outros países emergentes. 

II – A inflação anual brasileira oficial tem se mantido em níveis 
próximos a 5-6%, mas os preços de diversos produtos 
controlados pelo Governo Federal, como os da gasolina e 
seus derivados e da energia elétrica, foram artificialmente 
mantidos, provocando o represamento da inflação que 
pode causar estragos na economia em futuro próximo.

III – A cotação do dólar diminuiu ao longo de 2013 e tende 
a diminuir ainda mais em 2014, o que causa transtornos 
para as exportações brasileiras. 

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

(A) V, F e V
(B) V, V e F
(C) F, F e V
(D) F, V e V
(E) V, V e V

QUESTÃO 14
“É difícil elogiar qualquer homem - para expressar em palavras 
não apenas os fatos e as datas que fazem uma vida, mas a 
verdade essencial de uma pessoa - suas alegrias e tristezas 
particulares; os momentos de silêncio e as qualidades 

particulares que iluminam a alma de alguém. É ainda mais 
difícil quando se trata de um gigante da história, que moveu 
uma nação ao caminho da justiça, e no processo mobilizou 
bilhões em todo o mundo.[...]

Foi necessário um homem como Madiba para libertar não só 
o prisioneiro, mas o carcereiro também para mostrar que você 
precisa confiar nos outros para que os outros confiem em você; 
para ensinar que reconciliação não é uma questão de ignorar um 
passado cruel, mas uma maneira de confrontá-lo com inclusão, 
generosidade e verdade. Ele mudou leis, mas ele também mudou 
corações.[...]

Para o povo da África do Sul, para aqueles que ele inspirou ao 
redor do mundo, a morte de Madiba é um momento de luto 
e um momento para celebrar sua vida heroica. Mas acredito 
que também deve motivar em cada um de nós um momento 
de autorreflexão. Honestamente, independentemente de nossa 
posição ou circunstância, precisamos nos perguntar: “O quanto 
eu apliquei as lições dele na minha vida?” É uma pergunta que 
eu faço a mim mesmo, como homem e como presidente.[...]

Mas deixe-me dizer aos jovens da África e do mundo todo: você, 
também, pode fazer o trabalho da vida dele o seu próprio. Mais 
de 30 anos atrás, quando ainda era estudante, eu aprendi sobre 
ele  e as batalhas desta bela terra, e isso agitou algo em mim. Ele 
me despertou para as minhas responsabilidades para os outros e 
para mim mesmo, e me colocou em uma viagem improvável que 
me conduziu até aqui, hoje. E, embora eu sempre esteja aquém do 
exemplo de Madiba, ele me faz querer ser um homem melhor. Ele 
fala com o que há de melhor dentro de nós.[...]”

(Trechos do discurso de Barack Obama, presidente 
dos EUA, no funeral de “Madiba”)

“Madiba” foi advogado, líder rebelde e presidente da África 
do Sul de 1994 a 1999, considerado como o mais importante 
líder da África Negra, ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 
1993, e Pai da Pátria da moderna nação sul-africana. Sua 
morte, em dezembro de 2013, comoveu o mundo. Um número 
impressionante de estadistas de todo o mundo compareceu 
a seu funeral. Foi um dos mais importantes sujeitos políticos 
atuantes contra o processo de discriminação instaurado pelo 
apartheid, na África do Sul, e se tornou um ícone internacional 
na defesa das causas humanitárias. Preso em 1962 por se 
opor ao regime segregacionista, foi condenado à prisão 
perpétua. Em 1990, contudo, foi libertado e reconduziu 
o processo que deu fim ao apartheid na África do Sul. Em 
1992, as leis segregacionistas foram finalmente abolidas.  
Dois anos depois, venceu as primeiras eleições multirraciais da 
África do Sul e, na presidência, intensificou as reformas  que 
redemocratizaram o país.

Esta questão rende homenagem ao grande líder, não só do 
povo sul-africano como também de toda a humanidade, cujo 
nome era

(A) Nelson Mandela
(B) Desmond Tutu
(C) Patrice Lumumba
(D) Benjamin Azikiwé
(E) Samora Machel
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QUESTÃO 15
 “As trocas comerciais desse país ultrapassaram pela primeira 
vez na história os 4 trilhões de dólares em 2013, de acordo com 
dados divulgados nesta sexta-feira, o que torna o país a maior 
potência comercial global.

Em todo o ano passado, as exportações da segunda maior 
economia mundial cresceram 7,9%, para US$ 2,2 trilhões, e as 
importações 7,3%, para 1,9 trilhão, de acordo com dados do 
Serviço Alfandegário chinês.

O superávit comercial foi de 260 bilhões de dólares, 12,8% 
a mais do que no ano anterior. No total, os intercâmbios 
comerciais aumentaram para 4,16 trilhões de dólares, um 
aumento de 7,6% em relação ao ano anterior, mas abaixo da 
meta de 8% do governo.”

(adap. de Jornal do Brasil, 11/01/2013)

O gráfico a seguir mostra a evolução porcentual anual do PIB 
(Produto Interno Bruto) desse país nos últimos anos.

Os textos se referem ao seguinte país:  

(A) Estados Unidos da América
(B) China
(C) Japão
(D) Alemanha
(E) Reino Unido

QUESTÃO 16
“A União Europeia  (UE) é um bloco político e econômico 
formado pela maioria dos países da Europa Continental e o 
Reino Unido. Ela começou a se formar a partir de 1950 com a 
Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a primeira iniciativa 
de unir os países europeus. 

Mais tarde, em 1957, surgiu a Comunidade Econômica Europeia 
(CEE) ou “Mercado Comum”. Criado com o intuito de evitar 
que mais guerras acontecessem entre países europeus (como 
a II Guerra Mundial) e como forma de recuperar a economia 
no período do pós-guerra, fato logo registrado no período de 
1960 a 1969.

Após profundas transformações culturais ocorridas nos anos 
1960, a UE presencia um forte crescimento econômico dos 
países membros e um estreitamento das relações com a 
abolição das taxas aduaneiras entre eles. Ao período de intenso 
crescimento, segue-se um período de crise causado pela 
guerra árabe-israelense em 1973, mas que é suplantada pelos 
altos investimentos em infraestrutura e criação de empregos.

Em 1986 é assinado o Ato Único Europeu criando o “Mercado 
Único” consolidando o livre comércio entre os países membros.

Com a queda do Muro de Berlim e o fim do comunismo na 
Europa Ocidental são estreitadas ainda mais as relações 
entre os países europeus, culminando com a instituição das 
“quatro liberdades” em 1993: a livre circulação de serviços, 
mercadorias, capitais e pessoas que permite que as pessoas 
possam viajar livremente e sem a requisição de passaporte por 
qualquer um dos países membros.”

(adap. de http://www.infoescola.com/geografia/uniao-europeia)

Em relação à União Europeia, avalie se são falsas (F) ou 
verdadeiras (V) as afirmativas a seguir:

I - A UE criou uma moeda única em 2000, o euro, que é desde 
então a única moeda oficial de todos os países membros 
da comunidade europeia.

II – Como consequência da crise global do final da década de 
2000, aumentou muito o endividamento público de países 
da UE, notadamente na Grécia, em Portugal, na Espanha, 
na Itália e na Irlanda.

III - A partir de 2013, o cenário melhorou e a maioria dos países 
da UE apresentou crescimento moderado ou alto, queda 
nas taxas de desemprego, valorização do euro frente ao 
dólar e aumento generalizado das taxas de juros.

IV - A partir de 2005 foi constituído o Governo Central Europeu, 
formado por representantes dos governos de todos os 
países membros sob a presidência compartilhada pelo 
Primeiro-Ministro Alemão (atualmente a Primeira-ministra 
Ângela Merkel), pelo Primeiro Ministro do Reino Unido 
(atualmente o primeiro-ministro David Cameron) e pelo 
Presidente da França atualmente, Françoise Hollande).

As afirmativas I, II, III e IV são respectivamente

(A) F, F, F e V
(B) F, V, V e F
(C) V, F, F e V
(D) F, V, F e F
(E) F, F, F e F
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QUESTÃO 17
No primeiro semestre de 2013, uma série de manifestações 
populares tomou as ruas de centenas de cidades brasileiras. 
Em relação a essas manifestações, avalie se são falsas (F) ou 
verdadeiras (V) as afirmativas a seguir:

I -  Tiveram início em manifestações locais contra o aumento 
das tarifas de transporte público propostas por diversos 
governos estaduais, lideradas por organizações como 
o Movimento Passe Livre tendo as redes sociais como 
principal meio de difusão das reivindicações e de 
convocação das passeatas.

II -  Foram de um modo geral marcadas pela reunião 
espontânea de pessoas que tinham como traço comum 
o desejo de manifestar sua indignação com os rumos 
da política tradicional em todos os níveis e pela rejeição 
à participação formal de representantes de partidos 
políticos, seja no comando das manifestações, seja apenas 
como blocos organizados de aglutinação de pessoas 
identificadas com partidos políticos e que pretendiam 
exibir bandeiras de suas legendas partidárias. 

III -  Diversas manifestações de grande porte em cidades 
importantes com Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Belo 
Horizonte, dentre outras, foram, depois que o movimento 
ganhou força em todo o país, atrapalhadas por um lado 
pela presença de grupos de manifestantes que partiram 
para a depredação de patrimônio público e de agências 
bancárias e, por outro, pela violência e pelo despreparo 
do aparato policial para lidar com situações de tensão e 
enfrentamento.

IV - Em várias cidades, esses manifestantes que praticaram 
atos de vandalismo e que enfrentaram fisicamente o 
aparato policial, denominados genericamente de black 
blocs,  usavam máscaras para não serem identificados, 
surgiam em bloco quase sempre ao final das manifestações 
e atacavam prédios por eles considerados como símbolo 
do poder econômico a ser derrotado.  

As afirmativas I, II, III e IV são respectivamente

(A) F, V, F e V
(B) V, F, F e V
(C) V, F, V e F
(D) F, V, V e F
(E) V, V, V e V

QUESTÃO 18

(projeto da usina de Belo Monte)

Belo Monte  é um projeto de construção de uma usina 
hidrelétrica previsto para ser implementado em um trecho de 
100 quilômetros no  Rio Xingu, no estado brasileiro do Pará.  
Sua potência instalada será de 11.233 MW, o que fará dela a 
terceira usina hidrelétrica do mundo, atrás apenas da chinesa 
Três Gargantas e da binacional Itaipu, localizada na fronteira 
entre Brasil e Paraguai. O lago da usina ocupará uma área 
de 516 km², e a previsão é de entre em operação em 2015, 
com um custo estimado de R$19 bilhões de reais. A energia 
assegurada pela usina terá capacidade para abastecer uma 
região onde vivem 26 milhões de habitantes, com perfil de 
consumo elevado como a Região Metropolitana de São Paulo.

Há vantagens e desvantagens na implantação da usina de Belo 
Monte. Em relação a esses prós e contras, as seguintes afirmativas 
estão corretas, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

(A) Como em todo projeto de implantação de uma usina 
hidrelétrica de grande porte, os impactos ambientais causados 
pela implantação do projeto são enormes. Haverá impactos 
negativos muito expressivos na fauna e na flora locais.

(B) Com a construção da barragem principal, a calha do rio 
será alargada. Ambientalistas defendem que, a partir do 
bloqueio, as águas serão desviadas para um canal e a 
barragem do rio Xingu causará a inundação constante dos 
igarapés de Altamira - e não sazonal, como de costume. 
Com o bloqueio do rio, um trecho de 100 km terá a vazão 
reduzida e pode até secar.

(C) Além da destruição da floresta devido à construção da 
usina, teme-se que a ocupação desordenada das áreas 
do entorno de Belo Monte, incentivada pela chegada de 
migrantes e pela construção de vilas, intensifique ainda 
mais o desmatamento, afaste a população local e cause 
sérios problemas, em particular em relação à pesca e à 
navegação dos grupamentos indígenas da região. 

(D) Uma vantagem evidente reside no fato de que, passada 
a etapa de implantação de uma usina hidrelétrica, que 
sempre causa impactos ambientais, a partir da operação, 
a energia hidrelétrica gerada é considerada uma energia 
limpa, tal como a energia eólica ou a energia solar, por 
exemplo, e tem um preço final muito competitivo, o que 
barateia  o custo final da energia gerada.

(E) A localização próxima aos grandes centros reduzirá 
significativamente os gastos e eventuais impactos com 
a transmissão da energia para os centros consumidores, 
ajudando a baratear mais ainda o custo final da energia 
gerada por Belo Monte. 
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QUESTÃO 19
Neste ano de 2014 haverá eleições gerais para a presidência da 
República, para governadores e para senadores, deputados federais 
e deputados estaduais.  Assim, o cenário será de crescente ebulição 
política. Após 12 anos de governos presidenciais sucessivos, o PT 
(Partido dos Trabalhadores) tentará mais um mandato.

Em relação a fatos recentes da política nacional que miram 
nas próximas eleições presidenciais, avalie se as afirmativas a 
seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V).

I - Depois de um período em que sua popularidade caiu 
drasticamente, em 2013, no bojo do julgamento do 
chamado “mensalão” e em meio às manifestações 
populares que tomaram as ruas de centenas de cidades, a 
atual presidente, Dilma Rousseff, recuperou popularidade 
nas medições dos principais institutos de pesquisa e é 
a candidata natural de seu partido, o PT, para mais um 
mandato, no que será apoiada pela maioria dos partidos 
políticos de sua base de sustentação.

II - O principal partido de oposição, o PSDB (Partido da 
Social Democracia Brasileira), rival maior do PT nas três 
últimas eleições presidenciais, provavelmente lançará 
a candidatura do ex-governador de Minas Gerais e atual 
Senador, Aécio Neves, à presidência do país. 

III – O PSB (Partido Socialista Brasileiro), que até as últimas 
eleições não havia lançado candidato próprio e apoiou os 
candidatos do PT, celebrou, em 2013, uma aliança com 
políticos que, sob o comando da ex-ministra Marina Silva, 
tentaram, sem sucesso, criar um novo partido político, a 
Rede Solidariedade. Impedidos judicialmente de criar o 
partido, Marina e seus correligionários se filiaram ao PSB 
que, liderado pelo governador de Pernambuco e presidente 
do partido, Eduardo Campos, lançará candidatura própria 
à presidência, provavelmente o próprio Eduardo Campos.

As afirmativas I, II e III são respectivamente

(A) F, F e F
(B) F, V e F
(C) V, V e F
(D) V, V e V
(E) V, F e V

QUESTÃO 20
“Euforia com as revoltas populares iniciadas há três anos 
cede lugar a sectarismo e ameaça extremista

Três anos após a renúncia do presidente tunisiano Ben Ali, no 
início das revoltas que derrubaram regimes autoritários na 
região do Oriente Médio, ela avança mudando de estações 
de acordo com as inconstantes agitações dos termômetros 
de cada país. Tensões na própria Tunísia, o agravamento da 
guerra civil na Síria, a restauração autoritária no Egito, as 
turbulências no Líbano ou o caos no Iraque e na Líbia mostram 
que a liberalização almejada por milhares de manifestantes 
que saíram ás ruas é um lento e sinuoso processo, repleto de 
armadilhas e refluxos.[...]”

(adap. de O Globo, 12/01/2014)

 

   (protesto contra o governo de H. Mubarak, no Egito)

Desde o começo dos anos 2010, os governos de países árabes 
do norte da África e do Oriente Médio enfrentam uma onda de 
protestos e de reivindicações pró-democracia. 

Tudo começou em dezembro de 2010 na Tunísia, com a 
derrubada do ditador Zine El Abidini Ben Ali. Em seguida, a 
onda de protestos se arrastou para outros países. No total, 
entre países que passaram e que ainda estão passando por 
suas revoluções, somam-se à Tunísia: Líbia, Egito, Argélia, 
Iêmen, Marrocos, Bahrein, Síria, Jordânia e Omã. 

Os textos fazem referência à onda de protestos que ficou 
conhecida como

(A) Revolução Fundamentalista Islâmica
(B) Primavera Árabe
(C) Luta Revolucionária do Povo Árabe
(D) Outono Vermelho
(E) Revolta Fundamentalista Radical

REDAÇÃO

O Brasil vai receber dois eventos esportivos de 
importância mundial: a Copa do Mundo de Futebol 
e as Olimpíadas. Para isso, o país candidatou-se e, 
tendo ganho a disputa com outros países importantes, 
passou a dedicar-se à preparação de tais eventos. 
Ocorre que lemos diariamente nos jornais que nossas 
obras estão atrasadas, que é gasto muito mais dinheiro 
do que em qualquer lugar do mundo para a realização 
de obras semelhantes, que deveríamos gastar tudo o 
que foi gasto em setores como a saúde e a educação, 
etc. E você, o que acha? Está do lado dos pessimistas 
ou dos otimistas, que acham que está tudo certo e que 
esses eventos vão ser um sucesso nunca visto?

Diga o que pensa num texto escrito em norma culta, de 
aproximadamente 20 linhas. Não esqueça de apresentar 
argumentos para a defesa de suas opiniões.




