
Atualidades

Segundo  El-Erian,  estrela  das  finanças,  a  economia  mundial  corre  o  risco  de  ter  menos 
crescimento,  mais  desemprego,  mais  instabilidade  e  mais  protecionismo.  Para  ele,  “o  que 
estamos vivendo é uma desaceleração simultânea do crescimento em todas as principais regiões 
do mundo. A Europa está entrando em recessão, os EUA estão crescendo a 2%, na melhor das 
hipóteses, e as principais economias emergentes estão crescendo menos. O mundo corre o risco 
de  entrar  em  um  círculo  vicioso,  o  que  dificultará  a  retomada  do  crescimento  em  qualquer 
economia importante. Se essa tendência não for revertida, o cenário global vai se complicar”.

Veja, 12/9/2012, p. 66-7 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a amplitude e a dimensão do tema por 
ele abordado, julgue os itens seguintes.

01- A União Europeia (UE) é caso típico de um processo de integração que se fez à revelia das 
populações dos respectivos Estados, o que ajuda a compreender a atual crise que a envolve. A 
UE hoje se ressente da falta de instituições políticas e jurídicas comuns, além das dificuldades 
intransponíveis de integração cultural.

02- A  ampliação  dos  mercados  é  uma  das  características  definidoras  do  estágio  atual  da 
economia mundial,  o  que pressupõe a livre  circulação de bens e de capitais.  Nesse sentido, 
medidas  protecionistas  saíram  de  cena,  em  larga  medida,  por  imposição  dos  países 
economicamente mais poderosos.

03- Entre  os  efeitos  previsíveis  de uma crise  econômica  de grandes  proporções,  podem ser 
destacados  a  maior  vulnerabilidade  financeira  dos  países  mais  endividados  e  o  aumento  do 
desemprego,  que  atinge,  sobretudo,  os  jovens,  como  já  se  observa  em algumas  economias 
europeias.

04- Economias como as do Brasil, da China e da Rússia, que atualmente despontam no cenário 
mundial com perspectivas de taxas anuais elevadas de crescimento, conseguem ficar à margem 
do quadro de crise definido por El-Erian como “círculo vicioso”.

05- Os passos iniciais para a constituição do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) foram dados 
a partir da histórica aproximação entre Argentina e Brasil,  nos anos 80 do século passado, no 
contexto  de  redemocratização  sul-americana.  Além dos obstáculos  presentes  na  trajetória  do 
MERCOSUL,  houve momentos de tensão política em 2012,  com a decisão de suspender  do 
bloco, temporariamente,
o Paraguai.

O Brasil nunca mais seria o mesmo após aqueles três dias de vertigem e vaias no teatro refinado 
de São Paulo. A Semana de Arte Moderna apresentou ao país seus “neotupis”: os poetas Mário e 
Oswald de Andrade, a pintora Anita Malfatti, o compositor Villa-Lobos. A Semana rompeu com o 
passado e apresentou o Brasil das letras ao Brasil das calçadas. Plantou o pau-brasil — e só 
poupou o Machado.

(...)
As vaias viraram urros e os urros se tornaram ofensas. O poeta seguia berrando, sob os 

riffs  lancinantes  da  guitarra:  “Vocês  estão  por  fora.  Vocês  não  dão  pra  entender.  Mas  que 
juventude é essa? Vocês são iguais sabem a quem? Sabem a quem? Àqueles que foram no Roda 
Viva e espancaram os atores. Não diferem em nada deles”. Era 12/9/1968 e, acompanhado dos 
Mutantes,  Caetano  Veloso  estava  tentando  apresentar  a  canção  É  proibido  proibir.  Eduardo 
Bueno. Brasil: uma história — cinco séculos de um país em construção. São Paulo: Leya, 2010, p. 



319-20 e p. 403 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando aspectos marcantes da cultura 
brasileira, julgue os itens que se seguem.

06- No campo da música popular,  há consenso acerca da  importância  de Noel  Rosa para  o 
surgimento de um gênero musical, o samba, que se tornaria sinônimo de música brasileira. Ao 
longo  de  sua  vida,  que  se  estendeu  por  mais  de oitenta  anos,  o  poeta  da Vila,  como ficou 
conhecido Noel Rosa, também se destacou na composição de boleros, valsas e maxixes.

07- Os artistas da Bossa Nova, surgida em fins dos anos 50 do século passado na Zona Sul do 
Rio de Janeiro, revisitavam, de maneira inovadora, a tradicional música popular brasileira, nela 
introduzindo, entre outras inovações, uma batida diferente do violão, como a de João Gilberto, e 
novas inflexões vocais.

08- Por combater um passado cultural considerado submisso aos padrões estéticos europeus, os 
modernistas  desqualificaram  a  arte  barroca  colonial  e  retiraram  dos  pedestais  em  que  se 
encontravam  figuras  exponenciais  da  literatura  brasileira,  como  o  consagrado  autor  de  Dom 
Casmurro e de Memórias Póstumas de Brás Cubas.

09- Villa-Lobos é considerado grande expoente da música erudita  produzida no Brasil.  Na Era 
Vargas, integrou sua arte ao projeto nacionalista empreendido pelo Estado, produzindo obras de 
temática essencialmente brasileira e difundindo o estudo da música no sistema educacional.

10- No contexto citado, Caetano Veloso colocava-se na linha de frente de um movimento artístico-
cultural  inovador:  a  Tropicália.  O  título  da  canção  citada  no  texto  remete  ao  movimento 
contestatório de 1968, que começou em Paris, com as manifestações estudantis, e se espalhou 
por várias regiões do mundo.
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