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O capitalismo, ao contrário do comunismo e do socialismo,
não é, de forma alguma, um “ismo”. Não é um sistema sonhado
por filósofos, políticos ou economistas e depois posto em prática
por  decisão de governos.  Trata-se de um evento natural,  uma
peça  orgânica  no  progresso humano.  A História  mostra  que  o
capitalismo ocorre nas sociedades humanas quando elas atingem
certo nível de progresso tecnológico e as pessoas com dinheiro
percebem que podem lucrar ao se organizarem para investir.

Acontecendo  naturalmente,  o  capitalismo  não  tem
necessidade  de  ajuda  dos  governos.  Pode-se  dizer  que  ele  é
inevitável, a não ser que o governo tome determinadas medidas
para impedi-lo.  Ocorreu em larga escala,  pela primeira vez, na
Inglaterra,  na  segunda  metade  do  século  XVIII,  e  foi  possível
porque a sociedade britânica era relativamente livre, com poucas
leis  que  impedissem  as  mudanças  econômicas  e  técnicas.  O
governo não teve praticamente nada a ver com ele. O fenômeno
foi  chamado  de  Revolução  Industrial,  mas  esse  nome  supõe
mudança  dramática  e  violência.  Não  houve  nada  disso.  Nem
houve grandes planos, regras ou decisões grandiosas.

Assim, o capitalismo nasceu de decisões não-coordenadas
e  meramente  coincidentes  de  muitos  milhares  de  pequenos
fabricantes,  comerciantes,  artesãos,  poupadores,  investidores e
instituições financeiras. Os grandes bancos não desempenharam
papel algum, pois simplesmente não existiam.

Veja, 27/12/2000, p. 163 (com adaptações)

Com relação ao texto I e à conjuntura  político-econômica atual do continente americano, julgue os
itens abaixo.

01.  No  texto,  o  termo  “ismo”  (L.  2),  geralmente  usado  como  sufixo,  está  empregado  como
substantivo.

02. No texto, a argumentação a favor da idéia do capitalismo como evento natural baseia-se em
testemunhos de autoridade, pois há citação de filósofos e pensadores.

03. A expressão do texto “peça orgânica” (L. 5) pode ser interpretada como parte naturalmente
constituinte  da  organização,  ou  seja,  algo  que  tem  o  caráter  de  um  desenvolvimento
natural, inato, em oposição ao que é ideado, calculado.

04.  No texto, as expressões “instituições financeiras” (L. 23) e “grandes bancos” (L. 23) estão
sendo usadas como sinônimas.



Em relação ao texto I e a aspectos atuais da economia mundial, julgue o iten que se segue.

05. Infere-se do texto que o capitalismo confunde-se e identifica-se com a economia de mercado,
dela sendo sinônimo, existindo em qualquer ambiente econômico de trocas, independentemente
de seu estágio de desenvolvimento.

Quando se fizer o balanço do século XXI, provavelmente a explosão das torres gêmeas do World
Trade Center e o ataque ao Pentágono figurarão como uma espécie de linha divisória entre duas
épocas. A rigor,  pode-se dizer que, na prática, a ação terrorista dentro dos EUA abriu o novo
século,  quase  como o atentado  de  Sarajevo,  em 1914,  apertou  o  botão  da  Primeira  Guerra
Mundial, iniciando de fato o século passado.

Editorial.

Enquanto desenvolvia uma tecnologia de domínio, parece impossível que essa gente não tenha
percebido que a mesma tecnologia punha ao alcance, até de um único indivíduo, um meio de
represália igualmente gigantesco. E que tinha transformado pequenos inimigos em imensas forças
alimentadas a ódio diário  e crescente.  O maior império do mundo desafiou todos os que lhe
achava inferiores e, conseqüentemente, a tragédia grega.

Millôr Fernandes.

Com o auxílio desses textos, julgue os itens abaixo.

06. Ao afirmar que o ataque aos EUA simboliza o começo de uma nova era, o editorialista sugere
que  o  ato  terrorista  imporá  mudanças  no  mundo,  permitindo  supor  que,  na  raiz  dessa
transformação, esteja a confusão criada, pelo terrorismo, nos antigos critérios de defesa e ataque.

07. Se, no lugar de “Quando”, na linha inicial do Editorial, for empregado Se, o verbo deverá ser
alterado de “fizer” para fazer.

08. O texto de Millôr Fernandes pode ser sintetizado pela seguinte expressão popular:  o feitiço
virou-se contra o feiticeiro.

09. Em ambos os textos, resulta incontrastável a conclusão de que os atos que abalaram os EUA,
quer  pela  técnica  utilizada  por  seus  executores,  quer  pelos  efeitos  causados,  identificam-se
plenamente com os conflitos convencionais que marcaram o século XX, como a citada Primeira
Guerra Mundial.
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O  primeiro  retrato  completo  do  período  de
crescimento  mais  longo  da  história  do  capitalismo  foi
divulgado  no  início  de  agosto  pelo  escritório  do  Censo
americano.  O  estudo  tem  como  base  uma  pesquisa,
concluída no ano passado,  na qual  foram entrevistados
moradores  de  700  mil  residências  americanas.  Os
números  ajudam  a  responder  com  segurança  a  uma
questão  que  sempre  intrigou  os  estudiosos:  quando  a
maré da economia capitalista sobe, ela eleva o padrão de
vida de todos ou apenas dos ricos? O levantamento do
Censo americano mostra que os  ricos aumentaram em
número e em fatia da renda nacional, mas os pobres e a
classe média igualmente avançaram muito. Ou seja, tanto
os barquinhos quanto os transatlânticos melhoraram seu
padrão em relação ao início dos anos 90. 
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Em 1990, 75% da população americana adulta, ou
seja, com pelo menos 25 anos de idade, tinha diploma do
2.º  grau  (ensino  médio)  e  apenas  1  em  cada  5  havia
completado um curso universitário. Em 2000, o índice de
adultos com ensino médio completo saltou para 82%, e a
proporção dos bacharéis passou a ser de 1 para 4. 

Veja, 15/8/2001, p. 66 (com adaptações)

Com base no texto acima, julgue o item a seguir.

10.  No  primeiro  parágrafo,  a  cadeia  metafórica  constituída  pelas  expressões  “maré”  (L.  9),
“barquinhos” (L. 14) e “transatlânticos” (L. 14) contribui para conferir formalidade ao texto.

GABARITO

01. C
Comentário: Morfologia - O artigo “um” substantivou o termo em questão (ismo).

02. E
Comentário:  Compreensão Textual - O texto só cita no primeiro parágrafo para mostrar que o
capitalismo não é sistematizado, mas sim um processo natural humano.

03. C
Comentário: Semântica / Interpretação Textual - “peça orgânica” significa inerente, natural.

04. E
Comentário:  Semântica  -  Usou-se  “instituições  financeiras”  para  evitar  a  repetição  do  termo
“banco”.

05. E
Comentário: Segundo o texto, o capitalismo é um evento natural, uma característica inerente do
homem; não sendo, portanto, um sistema como a economia de mercado. 

06. C
Comentário: Compreensão Textual - Ver trecho “Linha divisória entre duas épocas”.
A rediscussão do poder político econômico americano sobre o terrorismo internacional.

07. E
Comentário:  Morfologia – A troca da conjunção não implica mudança do tempo e modo verbal;
portanto, o verbo deve continuar no futuro do Subjuntivo (fizer).

08. C
Comentário:  Compreensão Textual  -  Infere-se pelas idéias do texto que a mesma tecnologia
grandiosa punha ao alcance um meio de represália também grandioso “igualmente grandioso”.

09. E
Comentário: Compreensão Textual - Há somente uma comparação com outros fatos que também
marcaram época, isto é, que serviram como linha divisória entre épocas. 



10. E
Comentário:  Compreensão  Textual  -  Entende-se  por  finalidade  o  uso  estrito  de  regras
convenções tradicionais.  O uso de metáforas gera informalidade por usar expressões de fácil
compreensão.


