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UNEMAT 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COORDENADORIA DE CONCURSOS E VESTIBULARES 
COVEST 

 

VESTIBULAR 2004/2 
 

CADERNO II 
 

LÍNGUA ESTRANGEIRA - LÍNGUA 
PORTUGUESA E LITERATURA – 

MATEMÁTICA – INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTO 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES 
1. Este caderno contém 30 questões objetivas e 05 questões discursivas. Caso apresente defeito de impressão ou falta de 

questão, solicite ao fiscal outro caderno. 
2.  Este caderno também contém questões de Língua Espanhola e Língua Inglesa. Resolva aquela que você optou no ato de 

sua inscrição. 
3. As questões objetivas deste caderno possuem 04(quatro) itens independentes que deverão ser julgados VERDADEIRO ou 

FALSO. 
4. Verifique se os dados do Cartão Resposta estão corretos e se este se refere a este caderno. Caso haja discordância, avise o 

fiscal. 
5. No Cartão Resposta das questões objetivas, para cada questão há duas colunas. Na coluna V pinte completamente os 

círculos correspondentes aos itens julgados Verdadeiros e na coluna F os itens julgados Falsos. 
6. Utilize o Cartão Resposta – Interpretação de Texto, no espaço destinado a versão definitiva, para redigir as respostas das 

questões discursivas de forma legível e sem rasuras, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
7. Receberão nota igual a zero na Prova de Interpretação de Texto: 

7.1 - respostas desenvolvidas fora do Cartão Resposta – Interpretação de Texto; 
7.2 - respostas que não apresentarem nenhuma relação com o que foi proposto ou configurarem fuga total à temática; 
7.3 - respostas em forma de versos ou em bloco único (tipo redação); 
7.4 - respostas não articuladas verbalmente (apenas com números, desenhos, palavras soltas etc.); 
7.5 - respostas redigidas a lápis; 
7.6 - respostas sem identificação a qual questão pertença; 

8. O tempo de duração das provas é de 5 (cinco) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão resposta. 
9. O candidato só poderá deixar a sala 2 h após o início das provas. 
10.Ao término da prova, entregue ao fiscal os cartões resposta.  
11. O candidato só poderá levar este caderno depois de transcorrido 3 h do início das provas. 
 
 

COORDENADORIA DE CONCURSOS E VESTIBULARES 
NOME DO(a) CANDIDATO(a): 
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AAGGEENNDDAA  
 
I   28/06/2004 – Divulgação, a partir das 22 h (horário de Mato Grosso), dos gabaritos oficiais preliminares das provas 
objetivas do Caderno II, na internet – no site www.unemat.br/vestibular  e nos quadros de aviso da UNEMAT. 
II  29 e 30/06/2004 – Recebimento de recursos contra os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva do Caderno I nos 
Postos de inscrições da UNEMAT e na Covest. 
III 26/07/2004 – Divulgação  no site www.unemat.br/vestibular  e nos quadros de aviso da UNEMAT do resultado do 
Concurso Vestibular 2004/2. 
 

LÍNGUA ESPANHOLA 
 

Texto 1 
 
EL SUR DE BRASIL SE RECUPERA TRAS EL PASO 

DE LA TORMENTA CATARINA 
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Un día después que una tormenta tropical azotó las 
costas del sur del país, los brasileños se abocaron al 
auxilio de las víctimas, mientras los científicos 
intentan explicar el inédito fenómeno. Funcionarios 
de Defensa Civil indicaron el lunes que la tormenta 
Catarina dejó por lo menos dos muertos, 38 heridos 
y unas 2.000 personas damnificadas. Dos 
pescadores, cuyos botes se hundieron, fueron 
sacados de las aguas el lunes, pero hay otros nueve 
desaparecidos. Con vientos de 150 kilómetros por 
hora, la tormenta tocó tierra en una región a unos 
840 kilómetros al sur de Río de Janeiro, y pareció 
ser el primer huracán registrado en la zona sur del 
Atlántico. El Centro Nacional de Huracanes de 
Estados Unidos, en Miami, dijo que Catarina era un 
huracán de categoría 1, con vientos en su centro de 
entre 120 a 128 kilómetros por hora. Una empresa 
privada estadounidense de pronósticos, 
AccuWeather, también clasificó a Catarina como un 
huracán. Pero los brasileños, que por años han 
insistido que su país es libre de huracanes, aún no 
están del todo convencidos. "Este fenómeno fue 
totalmente diferente a cualquier otro que hayamos 
visto aquí. Tenemos que estudiarlo para ver qué 
fue", dijo Laura Rodrigues, meteoróloga en el centro 
de pronósticos del estado de Santa Catarina, donde 
se sintieron los mayores efectos de los vientos.  

Fonte: http//www.cnnenespanol.com ( captado em 29 de março, 
2004). 

Sobre o texto acima, julgue os itens das questões 01 a 03. 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 01 
 
1. No título do texto, as palavras tras el paso 

significam “depois da passagem”.  
2. Pesquisadores procuram explicação para a tormenta 

que ocorreu no sul do Brasil. 
3. A Defesa Civil informou que dos pescadores que 

foram retirados das águas na segunda-feira, 38 
estavam feridos. 

4. No sul do Rio de Janeiro os ventos chegaram a 
alcançar 840 quilômetros por hora.  

 
QUESTÃ O2 
 
1. O americano AccuWeather deu o nome Catarina ao 

fenômeno. 
2. Os brasileiros insistem em afirmar que seu país não 

está livre de furacões. 
3. A palavra aún (l 21) significa “ainda”. 
4. Laura Rodrigues disse que o fenômeno precisa ser 

estudado para saber-se do que se tratou. 
 
QUESTÃO 03 
 
A grafia correta em espanhol dos números 150 e 840, 
respectivamente, é: 
 
1. ciento y cincuenta; ochocientos y cuarenta 
2. cien cincuenta; ochenta cuarenta 
3. cien y cincuenta; ochocientos cuarenta 
4. ciento cincuenta; ochocientos cuarenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unemat.br/vestibular
http://www.unemat.br/vestibular
http://www.cnnenespanol.com
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TEXTO 2 
 
BRASIL RECHAZA INSPECCIONES DE LA ONU A 

INSTALACIONES NUCLEARES 
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El gobierno de Brasil y los inspectores nucleares de 
las Naciones Unidas se encuentran enfrentados 
respecto a unas inspecciones sobre una planta de 
enriquecimiento de uranio en construcción cerca de 
Rio de Janeiro, dijo a CNN un funcionario de alto 
rango del Departamento de Estado estadounidense. 
El funcionario sostuvo que el argumento de Brasil es 
que su programa de enriquecimiento de uranio bajo 
no está sujeto a las regulaciones del Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA), 
incluyendo las inspecciones regulares. Fuentes 
cercanas a la OIEA reconocieron el "impasse" y 
dijeron que la entidad y el gobierno brasileño están 
todavía "trabajando" sobre el asunto. Se espera que 
el director general de la OIEA, Mohamed ElBaradei, 
entregue en junio un informe sobre Brasil al comité 
de gobernadores del organismo. "(Las instalaciones 
son) para uso comercial, pero ha habido 
interrogantes sobre otras cosas que están 
desarrollándose", aseguró el funcionario del 
Departamento de Estado, quien se negó a dar más 
precisiones sobre esas "otras cosas". "No es 
realmente un asunto que preocupa por la 
proliferación, sino por mantenerse dentro de las 
regulaciones", agregó. "No es que tenemos temor de 
que Corea del Norte pueda obtener uranio brasileño, 
porque no está a ese nivel (no es altamente 
enriquecido) y no lo están vendiendo". Brasil 
renunció a su programa de armas nucleares en 1990 
y firmó un tratado para la prohibición del 
armamento atómico en América latina y el Caribe en 
1994. 
 

 

Fonte: http//www.cnnenespanol.com ( captado em 04 de abril, 
2004). 

 
Sobre o texto acima, julgue os itens das questões 04 a 07. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 04 
 
1. De acordo com o título do texto, o Brasil é contrário 

às inspeções da ONU nas instalações nucleares. 
2. Um funcionário americano da CNN disse que o 

governo brasileiro está enfrentando inspeções sobre 
o enriquecimento com urânio, no Rio de Janeiro.  

3. Uma construção brasileira para enriquecer urânio 
encontra-se sob suspeita, de acordo com os 
inspetores da ONU. 

4. A  palavra cerca (l  4) significa “sobre”.  
 
QUESTÃO 05 
 
1. A expressão alto rango (l 5 e 6) significa “alto 

escalão”. 
2. Na oração ...El funcionario sostuvo...( l 7) a palavra 

sublinhada significa “sustentou”. 
3. O Brasil argumenta que o programa de 

enriquecimento de urânio baixo não está sob o 
regulamento do Organismo Internacional de Energia 
Atômica (OIEA).  

4. A palavra organismo (l 17) refere-se ao diretor da 
OIEA.  

 
QUESTÃO 06 
 
1. O funcionário do Departamento de Estado negou que 

as instalações de enriquecimento de urânio são para 
uso comercial.  

2. O informe enviado em junho para a OIEA tem uma 
série de interrogações a respeito das instalações. 

3. A palavra desarrollándose... (l 20) está relacionada 
ao termo “desenvolvimento”.  

4. A OIEA é o órgão que controla a capacidade de um 
país em construir armamento nuclear.  

 
QUESTÃO 07 
 
1. O que preocupa a OIEA é que as instalações 

nucleares brasileiras mantenham-se dentro das 
regulamentações. 

2. O Brasil receia que a Coréia do Norte venda urânio 
brasileiro que é altamente enriquecido. 

3 A oração “No es que tenemos temor” (l 25) a 
palavra sublinhada refere-se ao medo que a OIEA 
tem de que as novas instalações nucleares brasileiras 
estejam fora das regulamentações.  

4 Em 1994, o Brasil assinou um tratado para o 
desarmamento atômico da América Latina e Caribe. 

 
 
 

http://www.cnnenespanol.com
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TEXTO 3 
 

HOMBRE QUE CONFESÓ ASESINATO DE 
EJECUTIVO DE EE.UU. EN BRASIL SE RETRACTA 
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Un hombre que hace dos días confesó haber 
asesinado a un ejecutivo estadounidense de la 
empresa Shell y a su esposa hace cuatro meses en 
Río de Janeiro se retractó y dijo ahora que dos 
sujetos le pagaron para que los ayudara a cometer el 
doble homicidio, informó la policía el sábado. 
Jossiel Conceicao dos Santos, de 20 años, que el 
jueves admitió haber cometido los asesinatos de 
Todd y Michelle Staheli, fue colocado bajo el 
programa de protección de testigos mientras la 
policía investiga sus acusaciones. "A partir de que 
dio una nueva versión de los hechos, hay dos 
personas que podrían estar interesadas en matarlo", 
dijo el portavoz de la policía Renato Homem, en el 
departamento de seguridad estatal de Río de Janeiro. 
Santos, empleado del lujoso complejo de viviendas 
donde vivían Todd y Michelle Staheli, de 39 y 34 
años respectivamente, dijo a periodistas el jueves 
que había asesinado a la pareja el 30 de noviembre 
mientras dormían, golpeándolos con una barra de 
metal tras introducirse en su casa. El joven dijo que 
había intentado matar sólo a Todd Staheli porque el 
ejecutivo le había hecho comentarios racistas, pero 
se vio obligado a asesinar también a Michelle 
porque ella se despertó mientras golpeaba al marido. 
Desde el comienzo, la policía dijo que tenía dudas 
acerca de los motivos de Santos, a quien el juez 
Renato Barbosa liberó el viernes por la tarde 
diciendo que no había suficientes pruebas para 
detenerlo.  
 

Fonte: http//www.cnnenespanol.com ( captado em 03 de abril, 
2004). 

 
Sobre o texto acima, julgue os itens das questões 08 a 10. 
 
QUESTÃO 08 
 
1. O executivo americano da Shell e sua esposa 

moravam há quatro meses no Rio de Janeiro quando 
foram assassinados. 

2. Na oração ...y dijo ahora que dos sujetos (l  4 e 5) as 
palavras sublinhadas significam “aos sujeitos”.  

3. Jossiel Conceição dos Santos reconheceu ter 
cometido os assassinatos. 

4. A palavra jueves (l  8) significa “quinta-feira”. 

QUESTÃO 09 
 
 Jossiel disse que: 
 
1. dois homens lhe pagaram para que os ajudasse a 

cometer os assassinatos.  
2. foi ajudado por outras pessoas a golpear os 

americanos com uma barra de metal. 
3. a princípio ele pretendia matar apenas o empresário 

americano Todd. 
4. sentiu-se na obrigação de matar também a esposa do 

executivo por ela ser racista. 
 
QUESTÃO 10 
 
1. O porta-voz da polícia disse que Renato Homem é 

um dos suspeitos dos crimes. 
2. O pronome le (l 23) refere-se ao executivo Todd. 

3. A expressão “fue colocado”(  l 9) refere-se a Jossiel 
Conceição dos Santos. 

4. Renato Barbosa mandou soltar Jossiel no dia 
seguinte à sua prisão por falta de provas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnnenespanol.com
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LÍNGUA INGLESA 

TEXTO 1 
 

PASSION PROMPTS MURDER CONFESSION 
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A Texas man has been prompted by Mel Gibson’s 
Passion film to confess he killed his girlfriend, a 
police spokesman has said. Dan Leach, 21, said he 
killed pregnant girlfriend Ashley Nicole Wilson, 
found dead on 18 January, Fort Bend County 
Sheriff’s Department said. “He mentioned that 
speaking with a friend and seeing the movie made 
him feel remorse,” police added. The controversial 
film is now out in the UK and is a US box office hit. 
Leach said he made it look as if the 19-year-old had 
committed suicide. Her body was found in her 
apartment with a suicide note describing her 
depression. She appeared to have hanged herself. 
Leach said he wanted to seek redemption after seeing 
The Passion of the Christ. He went to police on 9 
March and was released while they investigated his 
claim. Leach was arrested on Tuesday and is being 
held on $100,000 (£55,500) bail. The film, which has 
prompted heated debate about whether it is anti-
Semitic, has generated huge publicity. It portrays the 
final hour of Christ’s life, and gives a brutal 
depiction of his death on the cross. Released in the 
UK on Friday, it is expected to repeat the box office 
success it has experienced in the US. It has now 
taken more than $264m at US cinemas – making it 
more successful than films like Harry Potter and the 
Chamber of Secrets, Monsters Inc and Toy Story 2. 
Nine UK churches have block-booked 3,300 seats at 
cinemas in Barnstaple, Devon, and Maidstone, Kent, 
to enable their congregation and non-church-goers to 
see the film. Grosvenor Evangelical Church pastor 
Graham Poland said he thought the film tried to wake 
people up “to the reality of what happened to Jesus 
Christ”. But it has also led to protests from some 
members of the Jewish community, who condemned 
it for an “overly negative portrayal” of Jews. It was 
“bad history”, “bad theology” and “bad cinema”, 
Jewish Chronicle editor Ned Temko wrote for BBC 
News Online. “Gibson places virtually all 
responsibility for Christ’s death on Jews,” he wrote. 
But Josephine Siedlecka, editor of Independent 
Catholic News, wrote that it was “for the most part 
faithful to the Gospels, very moving and thought-
provoking”. Gibson has denied anti-Semitism, saying 
he has tried to stick to the story as told in the Bible 
and his film highlights Christ’s “huge” sacrifice. 
 

Fonte: http//news.bbc.co.uk (27/03/04). 
 
Sobre o texto acima, julgue os itens das questões 01 a 04: 
 
 

 
QUESTÃO 01 
 
O texto: 
1. relata uma confissão de paixão e o poder da Igreja. 
2. relaciona uma confissão de assassinato a um filme. 
3. trata da música de Mel Gibson na Igreja Católica. 
4. mostra um grande debate provocado por um filme. 
 
QUESTÃO 02 
 
O filme: 
1. fez com que nove Igrejas do Reino Unido 

comprassem mais de 3 300 ingressos em Barnstaple, 
Devon,  Maidstone e Kent para seus seguidores 
assistirem ao filme. 

2. estava pronto há 19 anos.  
3. vendeu mais de cem mil dólares em ingressos na 

terça-feira. 
4. rendeu mais de 264 milhões de dólares só nos 

cinemas dos Estados Unidos. 
 
QUESTÃO 03 
 
1. Ashley Nicole Wilson foi encontrada morta em 18 de 

janeiro. 
2. Dan Leach matou sua namorada Ashley Nicole 

Wilson após assistir ao filme The Passion of the 
Christ. 

3. Segundo o editor de crônicas, o judeu Ned Temko, o 
filme é bom em todos os aspectos. 

4. Conforme Mel Gibson o filme mostra o grande 
sacrifício de Cristo. 

 
QUESTÃO 04 
 
No texto: 
1. Cem mil euros equivalem  a cinqüenta e cinco mil e 

quinhentos dólares. 
2. The Passion of the Christ já faz mais sucesso que 

Harry Potter e outros filmes. 
3. A expressão box office success (l 23 e 24) equivale 

em português a “fracasso de bilheteria”. 
4. A expressão to stick to the story (l 45) equivale em 

português a “ manter-se fiel a história”. 
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TEXTO 2 

 
SADDAM BETRAYED BY BODYGUARD 
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Saddam Hussein was finally betrayed by a relative 
who was one of his closest bodyguards, a BBC 
programme reveals. Panorama reports that after eight 
months on the run, the hiding place of the ousted 
Iraqi leader was given away by an aide known as 
"the fat man". The programme, to be broadcast on 
BBC One on Sunday, says Mohammed Ibrahim 
Omar al-Musslit gave away the secret after being 
arrested and interrogated. Saddam Hussein was 
captured on 13 December near his home town of 
Tikrit. Mr Musslit was a loyal lieutenant of Saddam 
Hussein. He was one of the people who 
accompanied the Iraqi leader as he fled Baghdad in a 
white Oldsmobile, as US troops entered the city on 9 
April 2003. But Panorama will reveal that he was 
quickly broken by interrogators after being captured 
in Baghdad, and led American troops to his boss just 
hours after being arrested in December. After his 
arrest, Mr. Musslit was flown to Tikrit where he was 
interrogated. He was then made to point out the 
remote farm where Saddam Hussein was hiding. "I 
think the US  treasury gets to keep the money" 
Major-General Raymond Odierno. The 600 
American soldiers there found nothing in the farm 
buildings, but discovered Saddam Hussein hiding in 
an underground passage. But because he did not 
willingly offer the information, the man who led the 
Americans to Saddam Hussein's secret bunker near 
his home town of Tikrit will not benefit from the 
$25m reward that was on offer. A senior US 
commander, Major General Ray Odierno, denied the 
source had been tortured but told the programme that 
he was "a shady character", adding that he believed 
"the US treasury gets to keep the money." To this 
day the US will not reveal the identity of the man 
who led them to Saddam Hussein. Colonel James 
Hickey, of the 4th Infantry Division, the unit that 
captured him in "Operation Red Dawn" would only 
say that he was "a middle aged man who went pear 
shaped. 
 

Fonte: http//news.bbc.co.uk (27/03/04). 
 
 
Sobre o texto acima, julgue os itens das questões 05 a 07. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 05 
 
1. Mohammed Ibrahim Omar al-Musslit entregou 

Saddam Hussein após oito meses de prisão. 
2. Mohammed Ibrahim Omar al-Musslit era, além de 

parente, o guarda-costas mais próximo de Saddan 
Hussein. 

3. O homem que traiu Saddam Hussein era conhecido 
como "o homem gordo". 

4. Após sua prisão e vários dias de interrogatório, 
Mohammed Ibrahim Omar al-Musslit revelou o 
paradeiro do líder Saddam Hussein. 

 
QUESTÃO 06 
 
1. Saddam Hussein foi capturado em 13 de dezembro 

em Tikrit, longe de sua cidade natal. 
2. Saddam Hussein foi capturado numa passagem 

subterrânea em uma fazenda. 
3. O senador Ray Odierno levou 600 homens para 

capturar Saddam Hussein. 
4. O homem que delatou Saddam Hussein receberá uma 

recompensa de 25 milhões de dólares. 
 
QUESTÃO 07 
 
1. Uma figura chave na captura de Saddam Hussein foi  

a do coronel James Hickley. 
2. Os Estados Unidos não revelarão a identidade do 

homem que traiu Saddam Hussein. 
3. O pronome him (l. 38) refere-se ao presidente 

Saddam Hussein. 
4. A expressão a middle aged man (l  39) refere-se ao 

homem que traiu Saddam Hussein. 
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TEXTO 3 
 

A THIRD OF BRAZILIANS LIVE ON $1 
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One-third of Brazil's population, or some 58 million 
people, live on less than a dollar a day, a report says. 
The "Map of Hunger" report, by the local Getulio 
Vargas Foundation, says poverty has increased 
greatly in cities over the past decade. Brazil's 
President, Luiz Inacio Lula da Silva, has promised to 
eliminate hunger by the year 2007 when he came to 
power last year. But there has already been criticism 
of the lack of results. Gap exposed The foundation's 
report, released on Thursday, contained detailed 
information only on Rio de Janeiro, Brazil's second-
biggest city. The statistics on the drought-stricken 
northeastern areas, where the concentration of poor 
people is the largest, are due to be released later. The 
images of Brazilian poverty... are so familiar, it is 
easy to forget this is not one of the world's poorest 
countries - Stephen Cviic Ex-BBC correspondent in 
Brazil. Their data show almost 15% of the people live 
below the poverty line of $27 a month in Rio de 
Janeiro.The city is notorious for its slums, also known 
as "favelas", and high crime rates. The average 
monthly salary in Rio's biggest slums was the 
equivalent of $140, the study showed using 2000 
census data. But in Rio's well-off districts, such as the 
beachside Ipanema and Copacabana, monthly wages 
averaged $740. "That is really the poorest of the 
poor," a spokeswoman for the Getulio Vargas 
Foundation said. Injustice undented. But the BBC's 
former Brazil correspondent Stephen Cviic says the 
images of Brazilian poverty - the shanty towns, the 
street children, the parched landscapes of the north-
eastern interior - are so familiar it is easy to forget this 
is not one of the world's poorest countries. Brazil has 
a higher income per head than China, India and 
almost all of sub-Saharan Africa. What it does have, 
however, is a staggering level of inequality, 
entrenched by decades of inflation, unemployment, 
unequal land ownership and a weak education system, 
our correspondent says. Brazil's government of the 
1990s put in place some serious anti-poverty 
programmes, but a decade of reform barely dented 
social injustice. Our correspondent says that these 
days, many Brazilians are malnourished; few are 
actually starving.  
 

Fonte: http//news.bbc.co.uk (16/04/04). 
 

 
Sobre o texto acima,  julgue os itens das questões 08 a 10: 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 
 
1. Um terço da população brasileira vive com menos de 

um dólar por dia. 
2. O texto trata do mapa da fome no País. 
3. O presidente do Brasil prometeu eliminar, até o ano 

2007, a fome no País. 
4. Rio de Janeiro é a maior cidade do Brasil.  
 
QUESTÃO 09 
 
1. As estatísticas mostram que a concentração maior de 

pobreza está no sudeste do País. 
2. 15% da população vive abaixo da linha de pobreza. 
3. A melhor tradução para a palavra slums (l 20) em 

português é “favelas”. 
4. O salário mínimo em grandes favelas no Rio de 

Janeiro gira em torno de 140 dólares enquanto que 
em bairros como Ipanema e Copacabana a média é de 
740 dólares. 

 
QUESTÃO 10 
 
1. A expressão the poorest (l 26) está na forma 

superlativa. 
2. A renda per capta no Brasil é maior que em países 

como a China, a Índia e quase todos os países da 
África. 

3. O governo brasileiro da década de 90 colocou em 
prática alguns programas sérios anti-pobreza. 

4. As palavras malnourished e starving (l  43 e 44) 
estão relacionadas ao estado mental e emocional de 
muitos brasileiros. 
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LÍNGUA PORTUGUESA E 

LITERATURA 
 

TEXTO  1 
 
“ (...) Araújo está desempregado (como 10 milhões de 
brasileiros), reclamou que vinha passando fome (como 
algo em torno de 30 milhões de brasileiros) e não tinha 
condições de sustentar sua mulher e os dois filhos 
pequenos com uma pensão de 120 reais por mês (faixa de 
renda de 1 milhão de famílias brasileiras). Há dois anos, 
ele não consegue colocação com carteira assinada (tal 
como 41 milhões de brasileiros), numa situação 
dificultada pelo fato de não ter completado o ensino 
fundamental (como 29% dos brasileiros com mais de 25 
anos). Brasileiríssimo, esse Edivaldo Araújo”.  (VEJA, 
n.º12, p.52: 2004). 
 
QUESTÃO 11 
 
Com base no texto acima, julgue as alternativas das 
questões de n.º 11 e 12 considerando a formação e o 
emprego das palavras, em verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 
1. “(...) como 10 milhões de brasileiros/como algo em 

torno de 30 milhões de brasileiros/tal como 41 
milhões de brasileiros (...)”. Há nesta alternativa 
(negrito) o complemento verbal. 

2. “(...) Há dois anos, ele não consegue colocação com 
carteira assinada (...)”. Tomando o mesmo enunciado 
acima, pode-se trocar o verbo Há por fazem. 

3. “(...) ele não consegue colocação (...)”. Pronome 
pessoal reto. 

4. “Araújo está desempregado”. Uso adequado do 
verbo transitivo direto. 

 
QUESTÃO 12 
      
1. “(...) Brasileiríssimo, esse Edivaldo Araújo”. 

Superlativo absoluto sintético formado pelo 
acréscimo, ao adjetivo, de um sufixo. 

2. “reclamou que vinha passando fome (como algo em 
torno de 30 milhões de brasileiros) e não tinha 
condições de sustentar sua mulher e os dois filhos 
pequenos(...)”. Trata-se de uma conjunção 
coordenativa aditiva. 

3. “(...) 1 milhão de famílias brasileiras/10 milhões de 
brasileiros/29% dos brasileiros (...)”. Emprego do 
numeral  ordinal como forma de demonstrar a 
estatística situacional dos brasileiros.  

4. “(...) Brasileiríssimo, esse Edivaldo Araújo”. 
Pronome demonstrativo. Esse designa o que está 
perto da pessoa a quem se fala.   

 
 
 

TEXTO  2 
“(...) 
1 E ela disse: “Corta essa.” 
2 E ele disse: “A tua modéstia é como o rubor que 
assoma à face de rústicas campônias acossadas num 
quadro de Bruegel, pai, enaltecendo seu rubicundo 
encanto e derrotando o próprio simular de recato que a 
natureza, ao deflagrá-lo, quis.” 
5 E ela disse: “Cumé que é?” 
6 E ele: “Eu te amo como jamais um homem amou, como 
o Amor mesmo, em seu auto-amor, jamais se considerou 
capaz de amar.” 
8 E ela: “Tô  sabendo...” 
9 “Tu és a chuva e eu sou a terra; tu és ar e eu sou fogo; 
tu és estrume, eu sou raiz.” 
10 “Pô!” 
11 “Desculpe. Esquece este último símile. Minha amada, 
minha vida. A inspiração é tanta que transborda e me 
foge, eu estou bêbado de paixão, o estilo tropeça no 
meio-fio, as frases caem do bolso...” 
14 “Sei...” 
(...) 
15 “Tô só te cuidando”. 
16 “A tua boca, a tua boca, a tua boca...(Uma imagem, 
meu Deus!)” 
17 “Que qui tem a minha boca? ” 
(...).” 

 
(VERÍSSIMO, Luis Fernando. Cultura In As Mentiras que os 

Homens Contam, p.149: 2001).  
 
 
Sabe-se que os textos são constituídos em sua 
materialidade por signos que significam. Assim, leia 
atentamente os enunciados retirados do texto 2 e 
responda as questões de n.º 13, 14 e 15 de acordo com as 
funções da linguagem. 
 
QUESTÃO 13 
 
1. E ele: “Eu te amo como jamais um homem amou, 

como o Amor mesmo, em seu auto-amor, jamais se 
considerou capaz de amar”. A função conativa ou 
apelativa textualiza uma linguagem, de caráter 
persuasivo, sedutor, especificamente, ao interlocutor. 

2. “Esquece este último símile”. A expressão em 
destaque neste enunciado tem o  mesmo sentido que 
palavrão. 

3. Na linha de n.º 2  do texto campônias / rubicundo  
referem-se: a primeira, a camponesas e a segunda, a 
corado. 

4. “Tu és a chuva e eu sou a terra; tu és ar e eu sou 
fogo; tu és estrume, eu sou raiz”. A função fática tem 
como característica principal preparar a 
comunicação. No entanto, a mensagem é truncada, 
reticente. 
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QUESTÃO 14 
 
1. (l 15) E ela disse: “Cumé que é?” (l 17) “Que qui 

tem a minha boca?” As variantes de uma 
comunidade de fala é a linguagem popular usada nos 
lares, nos bares, entre amigos e na escrita dos 
compêndios científicos. 

2. O fragmento do texto de n.º2 caracteriza o discurso 
direto, fazendo emergir para o possível leitor a 
situação, a personagem de maneira viva enriquecida 
por elementos lingüísticos como imperativo, 
vocativo e exclamações. 

3. “(...) A inspiração é tanta que transborda e me foge, 
eu estou bêbado de paixão, o estilo tropeça no meio-
fio, as frases caem do bolso...” Nos estudos sobre a 
linguagem figurada discute-se a carga semântica das 
palavras, a polissemia. 

4. A expressão em negrito no enunciado “ (...) Uma 
imagem, meu Deus!” Refere-se ao apóstrofo. 

 
QUESTÃO 15 
 
1. Em último/ símile/ bêbado, segundo a classificação 

das palavras quanto ao acento tônico, estas são 
consideradas proparoxítonas. 

2. Os verbos no gerúndio cuidando/ sabendo de uso 
comum no cotidiano formam-se pela substituição do 
sufixo r do infinitivo pela desinência – ndo. 

3. Conforme a norma padrão da gramática normativa, 
na linha de n.º 11, o correto é dizer me desculpe e 
não somente desculpe. 

4. No texto observa-se a presença de reticências nas 
linhas de n.º 8, 11 e l4. Isto significa que na escrita 
do texto de n.º 02,  a idéia que se pretende expressar 
não se completa nas frases. 

 
QUESTÃO 16 
 
A partir dos recortes de textos (abaixo) julgue as 
questões observando a sua formação e o sentido. 
 
1. “Levo remédios por precaução. Sou um 

hipocondríaco saudável”. (Toquinho/cantor, ISTOÉ, 
n.º 1798, p.56:2004). A palavra hipo em destaque 
significa escassez, e refere-se ao sufixo grego. 

2. “Com a economia asfixiada pelo peso do governo, o 
funcionalismo público volta a atrair a classe média”. 
(VEJA, n.º12, p.44:2004). Asfixiada e média 
referem-se à  substantivação do  adjetivo. 

3. “Acho que não sou eu só. Muita gente tem vontade 
igual, de conversar com o presidente. O que eu 
quero é coisa muito simples: só prosear”. (RUBEM 
ALVES/Histórias de Quem Gosta de Ensinar, 
p.52:1993). A palavra prosear em negrito tem o 
mesmo sentido que  conversar, dialogar. 

4. As palavras têm que ser usadas inadequadamente, 
dentro do significado apropriado ao contexto para 
que tenham coerência. 

 
QUESTÃO 17 
 
Com base na leitura de  A Geração da Utopia de 
Pepetela, um romance  angolano  publicado em 1994, 
julgue os itens como verdadeiros (V) ou falsos (F). 
 
1. O narrador-personagem narra a história de Sara 

como estudante universitária em Lisboa.  
2. Trata-se de uma obra dividida em quatro capítulos 

que narra a história da geração que sonhou com a 
independência de Angola. 

3. Sara era uma jovem estudante de cor branca, que 
muitas vezes, era vista com desconfiança por seus 
colegas negros.  

4. As ações do romance estão centradas  no espaço de 
Lisboa, marcado pelo ambiente de luta política  dos 
anos trinta.  

 
QUESTÃO 18 
 
“Ele me escutou. Ficou de pé. Manejou o remo n’água, 
proava para cá, concordado. E eu tremi, profundo, de 
repente: porque, antes ele tinha levantado o braço e feito 
um saudar de gesto – o primeiro, depois de tamanhos 
anos de sorrisos! E eu não podia... Por pavor, arrepiados 
os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá, num procedimento 
desatinado. Porquanto que ele me pareceu vir: da parte 
do além. E estou pedindo, pedindo, pedindo um perdão”.  
A partir dessa passagem de “A terceira margem do rio” 
(conto retirado do livro Primeiras Estórias), de 
Guimarães Rosa, e da leitura de toda a narrativa do texto, 
julgue os seguintes itens: 
 
1. Este conto apresenta um discurso objetivo, despida 

de qualquer figura de linguagem ou termo simbólico.  
2. A canoa, a terceira margem e o rio são termos que, 

simbolicamente, se referem ao próprio tema da 
morte desenvolvido no texto.  

3. O conto é narrado em terceira pessoa, revelando 
assim um distanciamento do narrador dos 
acontecimentos narrados. 

4. A narrativa traz uma reflexão sobre a dificuldade que 
o homem  ocidental tem para  encarar a morte. 
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QUESTÃO 19 
 

“BOITEMPO 
 
Entardece na roça 
de modo diferente. 
A sombra vem nos cascos, 
no mugido da vaca 
separada da cria. 
O gado é que anoitece 
e a luz que a vidraça 
da casa fazendeira 
derrama no  curral 
surge multiplicada 
sua estátua de sal, 
escultura da noite. 
Os chifres delimitam 
o sono privativo 
de cada rês e tecem 
de curva em curva a ilha 
do sono universal. 
No gado é que dormimos 
e nele que acordamos. 
Amanhece na roça 
de  modo diferente 
A luz chega no leite, 
morno esguicho das tetas, 
e o dia é um pasto azul 
que o gado reconquista”. 
 
Com base na leitura deste poema e de todo o livro 
Boitempo I de Carlos Drummond de Andrade, analise e 
assinale os seguintes itens como verdadeiros (V) ou 
falsos (F). 
 
1. Trata-se de uma poesia memorialista que retrata o 

cotidiano da vida simples do poeta, vivido na 
fazenda do pai. 

2. Ao dizer “A luz chega no leite, / morno esguicho das 
tetas”, o poeta constrói uma figura de linguagem 
denominada anáfora. 

3. No poema acima e em muitos poemas que compõem 
o referido livro, apesar de tratar de suas lembranças, 
o poeta utiliza o discurso em terceira pessoa. 

4. Da mesma maneira que este poema, a maioria dos 
poemas do livro Boitempo I pertence à forma 
clássica.  

 
 
  

QUESTÃO 20 
 
“Ladrões, ladrões! Será que me roubaram? É preciso ver, 
é preciso vigiar! Vivem de olho no meu dinheiro, Santo 
Antônio! Dinheiro conseguido duramente, dinheiro que 
juntei com os maiores sacrifícios...!” Esta é uma 
passagem de O Santo e a Porca, uma obra de Ariano 
Suassuna, publicada em 1957. Com base na leitura de O 
Santo e a Porca, assinale os itens a seguir como 
verdadeiros (V) ou falsos (F). 
 
1. Trata-se de um romance que relata o dia-a-dia de 

uma família simples do Nordeste brasileiro.  
2. O referido texto é de caráter cômico e está centrado 

na questão da avareza apresentada por um de seus 
personagens, o Euricão.   

3. Através dessa peça de teatro, Ariano Suassuna 
apresenta questões pertinentes à sociedade e à 
dramaturgia brasileira ao colocar em cena um 
personagem que, apesar de avaro, valoriza sua 
família colocando-a acima de qualquer valor 
material.   

4. Todo sentido da vida de Euricão está centrado na 
porca de madeira e ele é ameaçado de perdê-la 
através de um acontecimento inesperado: o 
casamento da filha.  
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MATEMÁTICA 
QUESTÃO 21 
 
Um grupo de alunos resolveram realizar uma reunião 
numa lanchonete. Para beber, a lanchonete oferecia 
somente sucos de três sabores, a saber: laranja, abacaxi e 
morango. Deve-se ressaltar que quinze (15) dos trinta e 
dois (32) alunos decidiram misturar dois sabores 
diferentes e, apenas três, fizeram a opção de misturar os 
três (03) sabores. 
1. Três (03) dos alunos tomaram o suco misturado, 

laranja com morango, então é possível que o número 
de alunos que tomaram suco de laranja com abacaxi 
seja o dobro dos que tomaram abacaxi com 
morango. 

2. Dos alunos que tomaram suco com apenas um sabor, 
oito (08) tomaram de morango, três (03) de laranja e 
(06) de abacaxi. 

3. Sabendo que vinte (20) alunos tomaram suco 
contendo morango, oito (08) tomaram somente 
morango, então doze (12) alunos tomaram suco com 
dois sabores. 

4. Cinco (05) alunos tomaram suco de laranja com 
morango, quatro (04) de morango com abacaxi e três 
(03) de abacaxi com laranja. 

 
QUESTÃO 22 
 
Numa sala de aula a professora de matemática apresentou 
para os seus alunos dois sólidos geométricos, os quais 
foram: o cone e o cilindro; e informando a eles que as 
bases dos dois eram círculos equivalentes. 
1. Quando as alturas dos dois sólidos são iguais, 

podemos afirmar que o volume do cilindro é o triplo 
do volume do cone. 

2. No cone eqüilátero de raio da base igual a 20 cm, a 
sua área total é de 160 π cm2. 

3. Quando Tg α = 1, onde α  é o ângulo formado pela 
geratriz do cone com o plano  que contém a base do 
referido cone. A altura do cone será igual ao raio de 
sua base. 

4. O volume do cilindro eqüilátero de raio r  é de 2 π r3 
cm3. 

 
QUESTÃO 23 
 
Seja as funções definidas por f(x) = 4x2 + 1 e g(x) = 4x, 
podemos afirmar que: 

1. A equação 
( )log 0
( )

f x
g x

 
= 

 
  somente será 

verdadeira se 
1
2

x = . 

2. A função composta f (g(x)) ou (f 0 g)(x), apresenta 
somente um zero pertencente ao conjunto dos 
números reais. 

3. Quando
1
4

x = ±  

log( ( ( ))) log( ( ( )))f g x g f x= , então 
log( ( )) log( ( ))f x g x= . 

4. As funções f (x) e g(x) são, respectivamente, do 2º 
grau e do 1º grau e da forma como estão definidas, 
somente g(x) apresenta zero pertencente ao conjunto 
dos números reais. 

 
QUESTÃO 24 
 
Uma empresa produz três tipos de máquinas X, Y e Z; 
para tal propósito ela necessita de três tipos de peças A, 
B e C, para montá-las. De acordo com os quadros abaixo: 

 
Tabela A    

  
Máquina  Peça   A Peça   B Peça   C 
Máquina    X 10 05 03 
Máquina    Y 07 08 05 
Máquina    Z 05 06 07 
 

Tabela B 
 
 
 
 
 
 

As máquinas são vendidas pelo dobro do preço de custo 
das peças e as vendas nos três primeiros meses do ano 
foram: 

 
Tabela C 
 

Mês Máquinas 
X 

Máquinas  
Y 

Máquinas  
Z 

Janeiro 05 03 03 
Fevereiro 04 06 01 
Março 02 07 02 
 

1. O preço de venda de cada máquina será de: Máquina 
X R$ 11.000,00; Máquina Y R$ 12.500,00 e 
Máquina Z R$ 10.500,00. 

2. No mês de fevereiro o consumo de peça A foi maior 
que a dos outros dois meses. 

3. O mês que circulou o maior valor em dinheiro, foi 
em março, pois a venda das máquinas renderam R$ 
131.800,00. 

4. O mês de janeiro necessitou de menos peças que os 
outros dois meses, sendo necessário 86 peças A, 67 
peças B e 51 peças C. 

 

Peça Preço 
Peça   A R$ 300,00 
Peça   B R$ 400,00 
Peça   C R$ 200,00 
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QUESTÃO 25 

 
Um empresário fez um empréstimo no valor de R$ 
100.000,00, a uma taxa de juros de 10% ao mês. No 
contrato firmado com a financiadora ficou estabelecido o 
que segue: ao final de cada mês, após o financiamento, 
ele terá de pagar 50 % do saldo devedor. A última 
parcela será no sexto mês, após o financiamento, ou seja, 
o saldo devedor, depois da quinta prestação e com a 
devida correção, deverá ser pago integralmente na sexta 
prestação. 
1. Nestas condições o valor total pago no final dos seis 

meses foi de aproximadamente R$ 121.607,10. 
2. No final do terceiro mês o montante pago foi de R$ 

101.857,50, restando ainda um saldo devedor de R$ 
16.637,50. 

3. O valor pago no último mês é de R$ 8.500,00. 
4. A equação que calcula o saldo devedor de cada mês 

é definida como ( ) 0,1
2
xS x x x= + −  , sendo x o 

valor do saldo devedor do mês anterior. 
 
QUESTÃO 26 
 
Seja o quadrilátero definido pelas coordenadas 
cartesianas A(-2,1); B(1,-2); C(4,1); e D(1,4). 
1. A área desta figura pode ser calculada por 

( ). ( )
2

d AC d BDA = , portanto a sua área será 

igual a A = 18 unidades de área. 
2. A diagonal AC  pode ser calculada pelo Teorema 

de Pitágoras, o qual para este exemplo pode ser 
expressado 

como:
2 2 2

( ) ( ) ( )d AC d AB d BC     = +      . 

3. Esse quadrilátero é um quadrado e o seu lado mede 

3 3l =  u. 
4. De acordo com os dados do problema, não podemos 

definir que os pontos A, B e C, formam um triângulo 
retângulo, pois não dá para identificar um ângulo de 

90º graus em µABC . 
 
QUESTÃO 27 

 
Cinco pessoas, três homens e duas mulheres, foram 
realizar uma viagem de ônibus, onde havia somente 
cinco lugares para serem ocupados: dois duplos e um 
simples. 
1. A probabilidade de uma mulher sentar na poltrona 

simples é de 40 %, isto é, existe 40 formas diferentes 
de dispor o grupo e sempre terá uma mulher na 
poltrona simples. 

2. Os cincos podem sentar de 120 formas diferentes. 

3. Entre as pessoas citadas há um casal que deseja 
permanecer juntos, com a condição do homem ficar 
na poltrona do corredor, se fosse por sorteio a 
probabilidade de isto acontecer é de 10 %. 

4. Para que as poltronas duplas sejam ocupadas por 
casais, temos 20 formas diferentes. 

 
QUESTÃO 28 
 
Uma empresa apresenta seu custo/produção mensal 
descrito pela função C(x) = -x2 + 4x, em que “x” 
representa quantidade (em milhares) de peças produzidas. 
E sua receita, pode ser determinada pela função R(x) = 
10x – 2x2. Sabendo que o lucro da empresa é a diferença 
entre a receita e o custo de produção, julgue os seguintes 
itens: 
1. A empresa terá lucro se a produção total do mês for 

maior que 2000 peças,  x = 2 e todas as peças forem 
vendidas. 

2. Admitindo que a capacidade de produção dessa 
referida empresa é de 6000 peças (x=6), pode-se 
afirmar que se ela ultrapassar essa capacidade, sem 
uma reestruturação, ela terá prejuízo. 

3. O lucro máximo dessa empresa é atingido quando 
ela produzir e vender 3000 peças (x=3). 

4. A receita máxima é obtida pela venda de 4000 peças 
(x=4). 

 
QUESTÃO 29 

 
A matriz “A” definida por: 

 

2

1 1
0 0

1 cosec

sen
A tg

sen

α
α

α α

 
 =  
 
 

 

 
1. Para o valor de α = 45º , o determinante da matriz A 

será igual a zero, isto é, det A = 0. 

2. O determinante terá o mesmo valor para α = 
4
π

 e 

α=
7
4
π

. 

3. O valor do determinante é de det A = 
3

2
, para o 

valor de α = 30º. 
4. Qualquer que seja o valor de α o determinante será 

sempre o mesmo e igual a cos α, isto é, det A = cos 
α.  
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QUESTÃO 30 
 
Um pedreiro deseja construir um reservatório de água 
com a capacidade de 1000 (mil) litros.   
1. Se a base deste recipiente tiver a forma quadrada 

com o lado medindo 0,8 metro, a altura da caixa 
deverá ser de aproximadamente 1,56 metro. 

2. Se tivermos o recipiente no formato de um cubo a 
medida de cada lado será de 1 metro. 

3. Se a base for circular, ou seja, o recipiente for um 
cilindro com altura  de 1 metro, então o raio da base 
será de 1,5 metro. 

4. Se o reservatório apresentar a forma de prisma de 
base retangular, não será possível encontrar um valor 
exato para construir este recipiente, em virtude de 
sua capacidade ser de 1000 (mil) litros. 

 
RASCUNHO 
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 

IGUAIS NO PECADO DA RETÓRICA 
 
 

Roberto Pompeu de Toledo1 

 
O presidente George W. Bush acredita-se 

empenhado numa guerra do bem contra o mal. Ou 
melhor, do Bem contra o Mal – promovamos as duas 
palavras à nobreza da inicial maiúscula para lhes dar o 
peso que merecem. Desde o começo do atual conflito, 
vale dizer, desde o infame ataque terrorista contra as 
torres gêmeas de nova York e o Pentágono, Bush adotou 
a retórica do Bem contra o Mal. Ainda na semana 
passada, voltou a ela. “O Mal não prevalecerá”, disse. 
O.k., os terroristas são bandidos e o ato que praticaram 
foi maligno. Estiveram a serviço da destruição e da 
morte. Foram maus, portanto. Mas quando se adota uma 
linguagem como a de Bush, está-se indo além, bem além 
de meramente classificar os praticantes do ato terrorista 
de malvados. Está-se conferindo realidade ao Mal, com 
maiúscula. O Mal existe em si e por si. Por conseqüência, 
existe também o Bem. Revogam-se a dialética, a política, 
a economia, a sociologia e a psicologia para procurar 
refúgio no Absoluto. Está-se diante não de uma guerrinha 
contingente qualquer, mas da luta última. O discurso 
político apropria-se da linguagem religiosa, e traveste-se 
de luta cósmica, similar à Luz contra a Treva, da Verdade 
contra a Mentira, do Bem contra o Mal. 

Bush não é o primeiro presidente americano a 
lançar mão de tal retórica. Ele não faz mais do que 
retomar Ronald Reagan, que chamou a União Soviética 
de “Império do Mal”. Soa esquisito que o presidente de 
um Estado laico, no ambiente secular e democrático que 
é o do Ocidente desenvolvido, venha a adotar tal 
linguagem, mas não é difícil achar explicações. Por um 
lado, os Estados Unidos, desde os caubóis que 
arrostavam os inimigos no Oeste inóspito até os filmes da 
Guerra nas Estrelas, criaram uma cultura lastreada no 
avanço dos bons contra os maus, dos retos contra os 
tortos, tão fértil, essa cultura, como doutrina edificante e 
mito fundador da pátria quanto, como fornecedora de 
temas para a indústria do entretenimento. Não por acaso, 
Bush e Reagan são eles próprios duas figuras 
retardatárias de caubóis, ambos donos de ranchos, ambos 
dados a posar de botina e chapelão. Num presidente 
como Bill Clinton, de extração liberal, e mais refinado 
intelectualmente, o discurso do Bem contra o Mal só 
seria cabível como ironia. Em Bush e Reagan, combina 
com o tipo bronco mas, como um sacerdote, impregnado 
de certezas. 

Por outro lado os Estados Unidos são, no 
Ocidente desenvolvido, o país mais religioso e mais 
permeável aos fundamentalismos. Político americano 
vive invocando o nome de Deus. Não se concebe político 
francês ou inglês que faça o mesmo. Nem italiano, apesar 

da intimidade com o papa, nem brasileiro, apesar de 
Deus, como sabemos, ser brasileiro. Curioso país, os 
Estados Unidos. É o mais avançado do mundo, inventor 
da internet, possuidor, de longe, das melhores 
universidades, e, ao mesmo tempo, palco de 
controvérsias como a que até hoje existe em torno da 
teoria evolucionista. O Estado do Kansas, não faz muito, 
proibiu o ensino do evolucionismo. Em outros Estados 
americanos, é obrigatório ensinar, ao lado do 
evolucionismo, o chamado “criacionismo”, a tese do 
início do mundo como está na Bíblia. No discurso do 
Bem contra o Mal, tão extemporâneo quanto o 
criacionismo, pode-se identificar alguma vantagem. Ele 
injeta certeza a um mundo de incertezas. Confere fibra e 
propósito ao ambiente tão relaxado e tão relativizado do 
Ocidente do século XXI. O outro lado da balança é que 
ele rebaixa o presidente da maior potência a um 
simplismo de aiatolá. 

Não há novidade na apropriação do discurso 
religioso pelo debate político. Os comunistas identificam 
no “burguês”, no “capitalista”, no “latifundiário” 
encarnações do vilão. Inversamente, os comunistas, para 
os anticomunistas, são comedores de criancinhas. Está-
se, sem dizer seu nome, no discurso do Bem contra o 
Mal. Bush e Reagan dão um passo além porque dizem o 
nome. Entre os dois, e já que se falou de novo neles, 
Bush até tem mais credenciais do que Reagan para 
investir-se em guerreiro do Bem. O que o leva a tal foi 
uma agressão de proporções arrasadoras. Já Reagan não 
tinha fato comparável a servir-lhe de base. Nem se deve 
acreditar que chamou a União Soviética de Império do 
Mal pela perversidade intrínseca de seu regime. Fosse 
assim, teria de abrigar sob o mesmo epíteto também 
certos regimes amigos. Ele investiu contra a União 
Soviética porque ela se opunha aos interesses 
americanos.  

Eis-nos diante de um dos motivos pelos quais a 
linguagem do Bem e do Mal se revela, além de 
extemporânea e absurdamente pretensiosa, também 
cínica. Invocam-se o sagrado, o absoluto, o 
transcendente, quando, na verdade, o que se defende são 
interesses. E isso não é tudo. Os Estados Unidos, ao se 
arvorarem em arautos do Bem, no presente caso, 
igualam-se ao inimigo. Para tipos como o aiatolá 
Khomeini e Osama bin Laden, os americanos são o 
Grande Satã. A linguagem é a mesma. Fica tudo muito 
rasteiro, muito brutamontes, muito vulgar. 
 
 

1Texto retirado da revista Veja de 28 de novembro de 2001, p. 
170. 
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Propomos a seguir cinco questões de 
compreensão do texto. Ao responder você pode 
estabelecer relações com outros textos, bem como com 
experiências de vida. As questões devem ser respondidas 
de forma discursiva, não cabendo transposição de trechos 
do texto sem o devido respeito às regras de citação. 
 
 
QUESTÃO 01 
 
O ensaio é um tipo de texto que, em geral, tem duas 
características básicas: apresenta informações sobre um 
tema relevante ao leitor e veicula um ponto de vista do 
autor sobre o assunto tratado. Considerando que o texto 
acima é um ensaio, escreva: a) o assunto; e b) as opiniões 
de Roberto Pompeu de Toledo sobre ele. 
 
 
QUESTÃO 02 
 
O autor comenta que “quando se adota uma linguagem 
como a de Bush, está se indo além, bem além de 
meramente classificar os praticantes do ato terrorista de 
malvados. Está-se conferindo realidade ao Mal, com 
maiúscula”. Comente qual a conotação que o autor 
pretende dar a palavra “Mal”. 
 
 
QUESTÃO 03 
 
Roberto Pompeu de Toledo afirma em seu texto que 
Bush incorpora em seus discursos políticos a oposição 
entre o Bem e Mal, também presente nos discursos 
religiosos. Como o autor explica: a) essa incorporação 
por parte do presidente dos Estados Unidos; e b) as 
vantagens obtidas por essa cultura de oposição do bem 
contra o mal. 
 
 
QUESTÃO 04 
 
Explique por que, segundo a perspectiva adotada no texto 
por Roberto Pompeu de Toledo, numa retórica como a 
que opõe o Bem ao Mal “revogam-se a dialética, a 
política, a economia, a sociologia e a psicologia para 
procurar refúgio no Absoluto”. 
 
 
QUESTÃO 05 
 
De acordo com o texto, quais seriam as características 
daquilo que o autor nomeou como “linguagem religiosa”, 
no primeiro parágrafo, e de “discurso religioso”, no 
quarto parágrafo? 
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