LÍNGUA PORTUGUESA
Atenção: As questões de números 1 a 4 baseiam-se no texto apresentado abaixo.

01. A idéia principal do texto está expressa em:
a) O final de ano garante habitualmente maior volume de vendas, tanto à vista quanto a prazo.
b) A oferta mais ampla de crediários busca concorrer com o comércio popular, identificado com as
vendas de menor valor.
c) Negócios realizados a prazo caracterizam as vendas específicas de final de ano.
d) Comerciantes dispensam consultas para a concessão de créditos, por serem baixos os valores
das compras.
e) Cai o volume de vendas, à vista ou a crédito, neste final de ano, em comparação com o
anterior.
02. Infere-se corretamente do texto que, com a expansão do crédito,
I. há riscos maiores de ocorrer inadimplência de consumidores.
II. a venda de itens de maior valor passa a ser equivalente ao volume dos mais acessíveis à
população.
III. com o aumento das vendas à vista diminui a receita no comércio, pois o crédito contempla
compras de maior valor.
Está corretoo que se afirma SOMENTE em
a) I.
b) II.
c) I e II.
d) I e III.
e) II e III.
03.
... a taxa de crescimento das consultas para vendas à vista superou a expansão do
crediário ... (final do 1º parágrafo)
A frase acima aparece reproduzida com o mesmo sentido, embora com outras palavras, em:
a) a expansão do crediário foi maior do que o crescimento da taxa de consultas para vendas à
vista...
b) permanecem as taxas de ampliação do crédito, tal como o número de consultas para vendas à
vista...

c) houve maior número de consultas para vendas à vista do que para vendas a crédito...
d) as consultas para vendas à vista foram superadas pela maior oferta de crediário...
e) é necessário haver mais crédito para também crescer o número de vendas à vista...
04. ... reflete com clareza duas variáveis que estão desajustadas na economia: o juro alto e o
câmbio baixo. (final do texto)
O emprego dos dois pontos na frase acima assinala
a) reprodução exata das palavras de um diálogo.
b) condição que justifica a análise feita no parágrafo anterior.
c) finalidade de uma ação já prevista anteriormente.
d) ressalva que esclarece os dados indicados no parágrafo.
e) enumeração com intenção explicativa.
Atenção: As questões de números 5 a 7 baseiam-se no texto apresentado abaixo.

05. As sementes do impulso fundamental da indústria de agronegócio nacional foram lançadas
quando um núcleo de sete especialistas da Embrapa debruçou-se sobre o desafio de tropicalizar
a soja.
O sentido da frase inicial do texto está expresso com clareza e correção, em outras palavras, da
seguinte forma:
a) As possibilidades de desenvolvimento da produção agrícola brasileira concretizaram-se quando
especialistas voltaram-se para as tentativas de adaptar a soja ao clima tropical.
b) Foram vários os tipos de sementes utilizados por pesquisadores para descobrir o melhor meio
de aumentar a importância do agronegócio na região tropical.
c) A soja é o produto mais valorizado do agronegócio brasileiro por apresentar diversidade de tipos
de sementes que o trópico conseguiu desenvolver.
d) Especialistas da Embrapa consideram impossível resolver o impasse da soja para ser
tropicalizada, no importante aumento da indústria do agronegócio nacional.
e) A indústria nacional de agronegócio cujas as sementes foram plantadas para conseguir a
tropicalização da soja, feitas no desafio dos especialistas da Embrapa.
06. O impacto da inovação foi formidável. (2º parágrafo)
A afirmativa transcrita acima
a) perde importância em vista dos diferentes tipos de soja existentes no mercado.
b) aponta um certo fracasso nas pesquisas, tendo em vista o pequeno desenvolvimento da planta
no Brasil.
c) indica as dificuldades de escolha do tipo de soja mais adequado para regiões mais quentes.

d) é comprovada pelo considerável aumento ocorrido atualmente na produção de soja.
e) refere-se ao extraordinário esforço dos especialistas da Embrapa em obter as sementes para
suas pesquisas.
07. O segmento abaixo que indica uma razão para a afirmativa que, no texto, se segue a ele segmento - , é:
a) As sementes do impulso fundamental da indústria de agronegócio nacional foram lançadas ...
b) ... quando um núcleo de sete especialistas da Embrapa debruçou-se ...
c) Planta de origem asiática ...
d) ... a planta atingia no máximo 15 centímetros, um sexto de sua altura normal ...
e) Foram necessários anos de pesquisas num banco genético …
Atenção: As questões de números 8 a 10 baseiam-se no texto apresentado abaixo.

08.
... dos que opõem à tirania do essencial a validade do existencial. (9ª linha)
Em outras palavras, a afirmativa transcrita acima aponta
a) a constante preocupação da universalização dos hábitos alimentares característicos de
algumas sociedades.
b) a valorização das influências diariamente vivenciadas no próprio ambiente social ou cultural.
c) a correta aceitação de que o gosto por determinados alimentos seja um dos aspectos
fisiológicos do ser humano.
d) as dificuldades no desconhecimento do gosto particular de alguns alimentos típicos regionais.
e) a desconsideração de ser a comida reflexo do gosto de toda a sociedade e não apenas de uma
pessoa.
09. O autor, no texto em questão,
a) discute conceitos filosóficos amplamente debatidos em todas as sociedades, como a noção de
verdade.
b) ignora a existência de certos princípios norteadores da vida social e das diversidades culturais.
c) nega as possíveis influências que os alimentos possam exercer no desenvolvimento de uma
cultura.
d) condena a preocupação de certos pensadores em reduzir a preferência por certos alimentos,
como os doces, a um hábito social.

e) defende uma opinião pessoal, tomando como base idéias expostas por filósofos e escritores
anteriores a ele.
10. ... que o considerasse expressão de um princípio apenas fisiológico ... (linhas 6 e 7)
O pronome grifado na frase acima substitui corretamente a expressão do texto
a) o Paladar.
b) ao teórico do Paladar.
c) um gosto fisiológico.
d) um princípio metafísico.
e) um princípio apenas fisiológico.
GABARITO
01. B
Comentário: A idéia principal do texto está expressa em:
Correta. Como já mencionado, em outras provas, quando o enunciado menciona “tema” ou “ideia
principal”, a resposta se encontra, em geral no primeiro ou no último parágrafo. O mesmo ocorre
quando a questão pede “Resume-se corretamente o que diz o texto”. Portanto, a alternativa se
justifica pela leitura do primeiro parágrafo.
02.
Está correto o que se afirma SOMENTE em
Como todas as frases são verdadeiras e as alternativas não preveem isso, a banca, após divulgar
gabarito (D), anulou a questão.
03. C
Comentário: A frase acima aparece reproduzida com o mesmo sentido, embora com outras
palavras, em:
Correta. Questão simples de paráfrase ou reescritura. A frase, que expõe a sobreposição do
número de consultas para vendas à vista com relação ao número de vendas a crédito, mantém
seu sentido na referida alternativa.
04. E
Comentário: O emprego dos dois pontos na frase acima assinala
Correta. O elemento “juro alto e câmbio baixo”, no texto introduzido por dois pontos, tem função
de aposto, promovendo uma enumeração de caráter explicativo.
05. A
Comentário: O sentido da frase inicial do texto está expresso com clareza e correção, em outras
palavras, da seguinte forma:
b)Errada. No enunciado e na alternativa, “sementes” foi empregado com sentidos diferentes:
conotativo e denotativo, respectivamente.
c)Errada. O texto não diz que a soja seja o produto mais valorizado do agronegócio brasileiro.
d)Errada. Os especialistas já resolveram tal impasse.
e)Errada. Não há uma oração principal. A estrutura “cujas as” não se aceita pela correção
gramatical.
06. D
Comentário A afirmativa transcrita acima
Correta. A avaliação apresentada na alternativa é apoiada, no texto, pelos números que se
apresentam no último parágrafo.

07. C
Comentário: O segmento abaixo que indica uma razão para a afirmativa que, no texto, se segue
a ele - segmento - , é:
Planta de origem asiática (razão, causa), ela só se adaptava bem nos estados mais ao sul do país
(consequência).
08. B
Comentário: Em outras palavras, a afirmativa transcrita acima aponta
A oposição revela a validade da vivência para influenciar na formação do “gosto”, tornando-o
variável conforme a cultura, e não universal.
09. E
Comentário: O autor, no texto em questão,
No último parágrafo, o autor explicita sua opinião a partir das ideias de Marx, Hegel e Machado.
“Pois a verdade parece ser realmente esta: (...)”
10. A
Comentário: O pronome grifado na frase acima substitui corretamente a expressão do texto
“o” é um elemento anafórico que se refere, no texto, ao paladar.

