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O problema ecológico
Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra, com certeza seus
tripulantes diriam que neste planeta não habita uma civilização inteligente,
tamanho é o grau de destruição dos recursos naturais. Essas são palavras de um
renomado cientista americano. Apesar dos avanços obtidos, a humanidade ainda
não descobriu os valores fundamentais da existência. O que chamamos
orgulhosamente de civilização nada mais é do que uma agressão às coisas naturais.
A grosso modo, a tal civilização significa a devastação das florestas, a poluição dos
rios, o envenenamento das terras e a deterioração da qualidade do ar. O que
chamamos de progresso não passa de uma degradação deliberada e sistemática
que o homem vem promovendo há muito tempo, uma autêntica guerra contra a
natureza.
Afrânio Primo. Jornal Madhva (adaptado).
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01. Segundo o texto, o cientista americano está preocupado com:
(A) a vida neste planeta.
(B) a qualidade do espaço aéreo.
(C) o que pensam os extraterrestres.

(D) o seu prestígio no mundo.
(E) os seres de outro planeta.

A
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02. Para o autor, a humanidade:

(A) demonstra ser muito inteligente.
(B) ouve as palavras do cientista.
(C) age contra sua própria existência.
(D) preserva os recursos naturais.
(E) valoriza a existência sadia.

C
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03. Considere o seguinte trecho:
Em vez do médico do Milan, o doutor José Luiz Runco, da Seleção, é
quem deverá ser o responsável pela cirurgia de Cafu. Foi ele quem
operou o volante Edu e o atacante Ricardo Oliveira, dois jogadores que
tiveram problemas semelhantes no ano passado. O termo “ele”, em
destaque no texto, refere-se:

a) Ao médico do Milan.
b) A Cafu.
c) Ao doutor José Luiz Runco.
d) Ao volante Edu.
e) Ao atacante Ricardo Oliveira.

C
5

A CAUSA DA CHUVA
(MILLOR FERNANDES, Fábulas Fabulosas)

Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram
inquietos. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar. Mas
não chegavam a uma conclusão.
– Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro, esclareceu a galinha.
– Ora, que bobagem! disse o sapo de dentro da lagoa. Chove quando a água da
lagoa começa a borbulhar suas gotinhas.
– Como assim? disse a lebre. Está visto que chove quando as folhas das árvores
começam a deixar cair as gotas d’água que tem dentro.
Nesse momento começou a chover.
- Viram? gritou a galinha. O teto do meu galinheiro está pingando. Isso é chuva!
– Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? disse o sapo.
– Mas, como assim? tornava a lebre. Parecem cegos? Não veem que a água cai
das folhas das árvores?
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Assinale a única opção correta de acordo com o texto:
04. Percebe-se claramente que a causa principal da
inquietação dos animais era:
a.(
b.(
c.(
d.(
e. (

) a chuva que caía
) a falta de chuva
) as discussões sobre animais
) a conclusão a que chegaram
) a chuva em abundância
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05. A resposta dada à questão anterior é evidenciada pela
seguinte frase do texto:
a.( ) “Uns diziam que ia chover…”
b.( ) “… outros diziam que ainda ia demorar.”
c.( ) “Mas não chegavam a uma conclusão.”
d.( ) “Não chovia há muitos e muitos meses.”
e.( ) “Chove só quando a água cai do teto do meu
galinheiro”

D
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06. O sapo achou que o esclarecimento feito pela galinha era:
a.(
b.(
c.(
d.(
e. (

) correto
) aceitável
) absurdo
) científico
) perfeito

C
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07. Assinale a alternativa que contém interpretação aceitável para a charge
acima:
a) Em 2005, a oferta de emprego aumentou significativamente.

b) A procura por postos de trabalho é exclusivamente masculina, o que faz crer
que o mercado de trabalho está muito favorável às mulheres.
c) Diminuiu a competição entre trabalhadores na procura por trabalho.
d) Houve pouca alteração no quadro de desemprego nas últimas três décadas.
e) De 1980 a 2005, o desemprego persistiu e diminuíram as chances de o

trabalhador se integrar ao mercado de trabalho.
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