
     

 

 

 

 

 

 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 1 e 2 

No dia 26 de agosto de 1789, os deputados franceses lançaram 
um dos grandes documentos da modernidade: a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão. Era um vigoroso manifesto 
iluminista contra o Antigo Regime. Foi uma resposta ao 
crescimento dos movimentos sociais no verão de 1789, nas 
tensas semanas entre a queda da Bastilha, a onda de saques 
do Grande Medo e o fim dos direitos feudais (4 de agosto). Na 
semana que vem, o documento completa 228 anos. 
Os artigos da Declaração demolem o prédio secular do 
Absolutismo de Direito divino e da desigualdade social pelo 
nascimento. Era um novo mundo, pelo menos no papel. 
Deputados homens, na maioria de origem burguesa, refizeram o 
mundo pela sua perspectiva. Quando uma voz dissidente e 
feminina, Olympe de Gouges, lançou a Declaração dos Direitos 
da Mulher e da Cidadã, foi parar na guilhotina. Sejamos justos: 
a guilhotina não era machista. A lâmina ignorou gênero: matou 
Danton, Robespierre, Luís XVI, Maria Antonieta, freiras 
carmelitas e Lavoisier. 
 

01.A leitura do texto permite concluir CORRETAMENTE que  

a) as mudanças de leis universais ultrapassam rapidamente as 
fronteiras do papel e transformam a sociedade.  
b) movimentos sociais surgem com pautas reivindicatórias após 
mudanças significativas em leis universais.  
c) a exemplo do que ocorreu há mais de duzentos anos, mudar 
as leis representa retrocesso social. 
d) mesmo quando as leis são alteradas significativamente, isso 
é feito com base na interpretação da elite social.  
e) quando há reorganização de leis, as vozes dissonantes são 
bem-vindas para contemplar a diversidade social.   
 

02. Sobre o primeiro período do texto, é possível afirmar 
que: 
a) a vírgula utilizada em “No dia 26 de agosto de 1789” foi para 

isolar aposto explicativo. 
b) a primeira oração possui verbo no plural porque o sujeito é 
composto. 
c) o verbo é classificado como Transitivo Direto. 
d) “franceses” classifica-se como predicativo do sujeito, já que é 
uma característica do núcleo do sujeito “deputados”. 
e) o predicado é classificado como nominal. 
 

 Afinal: o que é a “morte cerebral”? 

A declaração de morte cerebral é um conceito 
relativamente novo na medicina e envolve o preenchimento de 
critérios clínicos e laboratoriais 
      O cérebro humano é o órgão que nos torna únicos. Possibilita 
que pensemos, falemos e organiza, de uma forma ou outra, todo 
nosso consciente e inconsciente. Claro, todos os órgãos são 
relevantes, e, sem o conjunto, não poderíamos funcionar de 
maneira adequada. Mas a verdade é que, do ponto de vista 
evolutivo, todos os órgãos desenvolveram-se para permitir 
manter um cérebro cada vez mais exigente e complexo. 
Aprimoraram-se os mecanismos de defesa, de alimentação, de 
locomoção, entre outros, para que as sensações e ordens 
trabalhadas no cérebro fossem elaboradas. 
      E quando o cérebro deixa de funcionar, ou seja, morre, todas 
as outras funções deixam de ser necessárias; muitas delas ficam 
descoordenadas pela simples falta da atividade cerebral 
adequada. 
      Até pouco tempo atrás, o indivíduo morria quando seu 
coração parava de bater. Hoje sabemos que o indivíduo está 

morto quando seu cérebro morre. Mas, não há muito tempo, 
também achávamos que as sensações (o amor, por exemplo), 
emanavam do coração. 
      Apesar disto parecer “bom senso”, o conceito de “morte 
cerebral” e seu adequado diagnóstico são tópicos recentes e 
datam de apenas algumas décadas. A necessidade de 
conceituar formalmente a “morte cerebral” ou “morte encefálica” 
tomou impulso quando se iniciou a era dos transplantes de 
órgãos, e tornou-se necessário protocolizar seu diagnóstico, já 
que indivíduos com morte cerebral poderiam então ser 
considerados possíveis doadores. 
      Existem algumas diferenças para a definição de morte 
cerebral em diferentes países, mas muitos aspectos são 
comuns. Em primeiro lugar, o indivíduo deve ter algumas 
características clínicas, que são facilmente reconhecidas por um 
neurologista: falta de reação à dor, falta de movimentação, 
ausência de respiração, pupilas dilatadas e não responsivas à 
luz etc. Claro, o indivíduo não pode ter recebido nenhuma 
medicação nas 24 horas anteriores que possa causar isto. Cada 
um destes aspectos foi regulamentado: ver se o paciente respira, 
ver a reação à dor, as pupilas etc, de modo que a avaliação 
pudesse ser replicada, independente do ambiente em que o 
indivíduo esteja. [...] 
      Uma vez definida adequadamente a morte encefálica, o 
indivíduo poderá ter seus órgãos doados (caso tenha havido 
consentimento para tal), um ato que possivelmente poderá 
ajudar a salvar várias vidas. A partir deste momento, as medidas 
de suporte de vida são, em tese, desnecessárias. 
 

03. De acordo com o texto, ser considerada uma relativa 
novidade a declaração de morte cerebral ocorre em função 
de:  

a) o cérebro coordenar muitas funções necessárias à atividade 
humana.    
b) o cérebro possibilitar que se fale, pense, além de organizar as 
ideias.  
c) seu diagnóstico envolver o preenchimento de critérios clínicos 
e laboratoriais. 
d) muitos indivíduos receberem medicação nas 24h que 
antecedia a morte cerebral.  
e) até pouco tempo, acreditar-se que o indivíduo morria quando 
seu coração parava.  
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 4 E 5  

O Brasil é um país de cidades novas. A maior parte de seus 
núcleos urbanos surgiu no século passado. Há cidades, 
entretanto, que já existem há bastante tempo. Contemporâneas 
dos primeiros tempos da colonização, algumas delas já 
ultrapassaram inclusive a marca do quarto centenário. Poucas 
são as cidades brasileiras, contudo, que ainda apresentam 
vestígios materiais consideráveis do passado.  
Se hoje o Rio de Janeiro, fundado em 1565, vangloria-se de seu 
“corredor cultural”, que preserva  edificações da área central 
construídas na virada do século XIX para o XX, é importante 
lembrar que as edificações aí situadas substituíram inúmeras 
outras antes existentes no mesmo local. Nem mesmo o berço 
histórico da cidade existe mais, arrasado devido à destruição do 
Morro do Castelo em 1922. E o que falar de São Paulo, fundada 
em 1554? Da pauliceia colonial e imperial quase mais nada 
existe, e, se ainda temos uma boa noção do que foi a cidade da 
primeira metade do século XX, é porque contamos com a 
paisagem eternizada das fotografias e com os belíssimos 
trabalhos realizados pelos geógrafos paulistas por ocasião do 
quarto centenário da cidade. 
 Há outros exemplos. Olinda, fundada em 1537, orgulha-se de 
ser patrimônio cultural da humanidade, mas esse título não lhe 
foi conferido em razão dos testemunhos que sobraram da cidade 
antiga, em grande parte substituída por construções em estilo 
eclético ou art déco do início do século passado. E se Salvador, 
criada em 1549, e Ouro Preto, fundada em 1711, podem gabar-
se de manter ainda um patrimônio histórico-arquitetônico 
apreciável, isso se deve muito mais à longa decadência 
econômica pela qual passaram, que atenuou os ataques ao 
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parque construído, do que a qualquer veleidade preservacionista 
local.  
Em suma, não é muito comum encontrarem-se vestígios 
materiais do passado nas cidades brasileiras, mesmo naquelas 
que já existem há bastante tempo. Há, entretanto, algo novo 
acontecendo em todas elas. Independentemente de qual tenha 
sido o estoque de materialidades históricas que tenham 
conseguido salvar da destruição, as cidades do país vêm hoje 
engajando-se decisivamente em um movimento de preservação 
do que sobrou de seu passado, em uma indicação flagrante de 
que muita coisa mudou na forma como a sociedade brasileira se 
relaciona com as suas memórias. 
 

04. A conjunção “entretanto” introduz, no período em que 
ocorre, uma ideia de 

A) oposição. 
b) adição.  
c) condição. 
d) causa. 
e) consequência. 
 
05. Considerando as informações apresentadas no texto, 
assinale a opção correta. 

a) O patrimônio histórico-arquitetônico existente em Salvador foi 
preservado graças a um movimento antigo e consciente de 
valorização, preservação e restauração dos vestígios materiais 
de sua história. 
b) O título de patrimônio cultural da humanidade foi concedido à 
cidade de Olinda como reconhecimento pelo seu esforço de 
preservação e de valorização do que sobrou de suas paisagens 
urbanas do período colonial. 
c) O Morro do Castelo e algumas construções da passagem do 
século XIX para o XX são exemplos de materialidades históricas 
que foram sacrificadas para a construção do ‘corredor cultural’ 
de São Paulo. 
d) O período de longa decadência econômica por que passaram 
Salvador e Ouro Preto serviu para minimizar as agressões ao 
patrimônio histórico-arquitetônico dessas cidades. 
e) O papel dos fotógrafos e dos geógrafos foi fundamental para 
a preservação de inúmeros registros da história colonial e 
imperial da cidade de São Paulo, assim como de sua história 
mais recente.  
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 6, 7 E 8 

Os lixões são depósitos sem qualquer controle, fontes de 
enormes impactos ambientais, causadores de contaminações — 
como, por exemplo, contaminações do solo, dos lençóis 
freáticos, das fontes de água — e lugares responsáveis pela 
proliferação de insetos transmissores de inúmeras doenças. 
São, portanto, um perigo constante à saúde e à qualidade de  
vida de todos. Os lixões deverão dar lugar a aterros sanitários, 
que, se não representam uma solução perfeita, ao menos são 
locais mais adequados para o depósito dos rejeitos, uma vez que 
evitam problemas como os citados anteriormente 
As cidades precisam se comprometer a dar cumprimento à Lei 
Nacional de Resíduos Sólidos. Uma maneira de fazer isso é 
adotar políticas de gestão eficiente dos resíduos a fim de que a 
menor quantidade possível desses materiais precise ser 
encaminhada para os aterros. Para que isso seja possível, será 
necessária a implantação ou a ampliação da coleta seletiva de 
lixo, além de apoio efetivo ao trabalho desenvolvido pelas 
cooperativas de catadores. Capacitar essas pessoas e dar-lhes 
condições dignas de trabalho são requisitos fundamentais para 
o sucesso da lei e para a melhoria das condições de vida e de 
trabalho desses profissionais. Mais de um milhão de pessoas 
trabalham e sobrevivem da reciclagem, muitas delas em 
condições bastante precárias. 
O Brasil produz mais de 220 mil toneladas de lixo domiciliar por 
dia, o que resulta em mais de um quilo de lixo por pessoa. Ao 
menos 90% de todo esse material poderia ser reaproveitado, 
reutilizado ou reciclado. Apenas 3% acabam sendo efetivamente 
reciclados, um destino mais nobre do que o de se degradar e 
contaminar o nosso ambiente. Os especialistas calculam que o 

Brasil deixa de ganhar ao menos 8 bilhões de reais por ano por 
não reciclar toda essa grande quantidade de resíduos gerados 

no país. 
 
06.Seriam mantidos o sentido original e a correção 
gramatical do texto caso o trecho “por não reciclar” fosse 
substituído por 

a) porque não recicla. 
b) quando não recicla. 
c) se não reciclar. 
d) sem reciclar. 
e) para não reciclar 
 
07. Depreende-se do texto que seu autor  

a) acredita que a solução para o lixo das cidades resume-se à 
coleta seletiva. 
b) é contrário à existência dos lixões. 
c) acredita que os governos precisam criar mais espaços como 
os lixões nas cidades. 
d) a favor da ideia de que no máximo 90% do lixo do Brasil seja 
reciclado. 
e) defende que os lixões sejam privatizados. 
 
08. Para o autor do texto, a solução do problema do lixo nas 
cidades grandes passa pela 

A) atribuição da responsabilidade pelos lixões às cooperativas 
de catadores. 
b) diminuição da quantidade diária de resíduos produzidos pelas 
pessoas. 
c) estipulação de uma política de gestão dos resíduos para 
acabar com os aterros. 
d) capacitação e valorização dos trabalhadores que lidam com o 
lixo. 
e) promoção da reciclagem doméstica do lixo e empresarial para 
não sobrecarregar os trabalhadores dos aterros. 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 


