
PORTUGUÊS

Atenção: As questões de números 1 a 3 baseiam-se no texto apresentado abaixo.

Ele tem um currículo de dar inveja. Mais de 90% de toda a matéria que vemos no universo 
é hidrogênio. Ele é fundamental para a vida: compõe a água e quase toda matéria orgânica, além 
de ser a fonte de energia do Sol, que funde 600 milhões de toneladas desse gás por segundo. Ele 
também inspirou muitas das pesquisas mais importantes do último  século  −  foi pesquisando o 
hidrogênio  que os  cientistas  descobriram desde  a  origem do  universo  até  os  elementos  que 
compõem os átomos. Ele também abastece as naves que levam o homem ao espaço (e às vezes 
as transformam em bola de fogo).

Já é bastante, mas espera-se dele ainda mais. A humanidade depende do hidrogênio para, 
daqui a no máximo 50 anos, mover indústrias, carros e aviões. Ele pode ser extraído da água a 
um custo irrisório e gerar energia. A única substância emitida é o vapor − uma coisa da qual nem 
o mais ferrenho dos ecologistas irá se queixar. Há sinais de que podemos cumprir esse prazo. As 
principais tecnologias necessárias para que essa revolução aconteça já existem, mas ainda há um 
longo caminho até que elas se tornem comercialmente viáveis. Por isso, as pesquisas nessa área 
gastam entre  1  e 2  bilhões de dólares por  ano,  e  as cifras  devem aumentar.  A comunidade 
européia  e  o  governo  norte-americano  anunciaram,  nos  últimos  meses,  fundos  para  esses 
estudos que, somados, representam 3,2 bilhões de dólares.

Quais os motivos para gastar tanto dinheiro? O primeiro é que, um dia, o petróleo vai 
acabar. Há uma enorme polêmica sobre quando as reservas atuais irão se extinguir, mas sabe-se 
que a era do petróleo barato não irá durar mais do que 40 anos. Os geólogos pessimistas afirmam 
que o pico da produção mundial ocorrerá ainda nesta década, e que daí em diante os preços 
aumentarão rapidamente,  tornando o consumo cada vez mais restrito.  As diferenças entre as 
previsões existem porque não há um número exato do tamanho das reservas atuais, dos barris a 
serem consumidos nos próximos anos e das reservas que ainda podem ser descobertas. Sabe-
se, no entanto, que a maior parte das fontes de petróleo remanescentes está no Golfo Pérsico. 
Depender dos países do Oriente Médio para fornecer um insumo que hoje é responsável por 40% 
da energia consumida no mundo é algo que não agrada aos países desenvolvidos.  Restarão 
ainda fontes de petróleo em outros minérios, como o xisto e a areia de alcatrão, mas que são 
muito mais caras e poluentes.

(Superinteressante, março 2003)

01. A afirmação correta a respeito do texto é:
a)  os  especialistas  dispõem de um cálculo  preciso  das fontes  de petróleo,  para  controlar  as 
reservas disponíveis, especialmente nos países do Oriente Médio.
b) existem outros minérios, como o xisto e a areia de alcatrão, que poderão fornecer combustível 
abundante e barato, no futuro.
c)) há diversos fatores, impossíveis de calcular no momento, que dificultam uma previsão exata da 
oferta de petróleo, como combustível, em todo o mundo.
d) pesquisadores de todo o mundo ainda tentam desenvolver nova tecnologia que permita obter
grandes quantidades de hidrogênio a partir de matéria orgânica.
e) no momento atual, a única possibilidade de garantir o fornecimento de petróleo é restringir seu 
uso, até que surjam fontes alternativas de combustíveis.

02. O argumento principal utilizado no texto para justificar os altos investimentos em pesquisas é a
a) existência de outros tipos de minérios como fontes de petróleo.
b) poluição do meio ambiente, resultante da queima de petróleo.
c) necessidade de se descobrirem novas reservas de energia, longe do Oriente Médio.



d) busca de novas fontes de energia no espaço, especialmente as que alimentam o Sol.
e)) possibilidade de extinção das reservas de petróleo, em todo o mundo.

03. – uma coisa da qual nem o mais ferrenho dos ecologistas irá se queixar. (2º parágrafo)
A observação acima traduz a idéia de que o hidrogênio seria uma fonte de energia que
a) deverá competir com o petróleo, nos próximos 50 anos.
b) é bem mais barata que a importação de petróleo atual.
c) gera mais energia do que a queima de petróleo.
d)) não resulta em poluição do meio ambiente.
e) estará facilmente disponível na natureza, para todo mundo.

04. Tomando como base o tema da qualidade dos transportes públicos, suponha que um usuário 
do  serviço  queira  enviar  um  documento  à  empresa  solicitando  a  diminuição  do  intervalo  de 
circulação dos ônibus. Escolha, entre as opções abaixo, a que melhor atende a essa necessidade 
discursiva.
a) ata
b) circular
c) notificação
d) parecer
e) requerimento

05.  Por sua vez, ao receber o documento enviado pelo usuário, o diretor geral da empresa de 
transporte coletivo solicitou ao gerente de tráfego, que fosse feita uma análise da situação. O 
documento decorrente dessa análise é:
a) parecer
b) edital
c) atestado
d) declaração
e) requerimento

06.  Ao ler o documento enviado pelo gerente de tráfego, o diretor resolveu comunicar a todos os 
motoristas de ônibus de sua empresa uma determinação. Considere o fragmento do texto enviado 
pelo diretor aos motoristas.

EMPRESA DE TRANSPORTES URBANOS
Recife, 20 de maio de 2008.
XXXXXXXXXXXXXX Nº. 48/08
Procedência: Diretoria Geral
Assunto: intervalo de circulação dos ônibus
O Diretor Geral da Empresa de Transportes Urbanos,no 
uso de suas atribuições, determina:

1. Os motoristas devem cumprir o novo intervalo 
de circulação dos ônibus, conforme tabela anexa;



Com base em aspectos de sua organização formal e discursiva, é possível assegurar que o texto 
acima constitui o fragmento um/uma
a) ata.
b) circular.
c) notificação.
d) relatório.
e) requerimento.

GABARITO

01. C
02. E
03. D
04. E
05. A
06. B


