
PORTUGUÊS

“O acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Européia depende de vontade 
política afirmou hoje o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. “O que poderia ser feito 
no nível técnico já foi feito. Claro que haverá sempre detalhes a acertar, mas é preciso entender 
que  assim como a  oferta  da  União  Européia  é  limitada,  não  podemos  fazer  cinco  emendas 
constitucionais e 23 mudanças na lei para agradar os europeus. Isto eu não vou fazer”, declarou 
Amorim.” 

(Mylena Fiori com adaptações - 13/6/2004)

01. Assinale a opção que dá continuidade ao texto acima de forma coerente.
a) O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, reafirmou 
que o Brasil  mudará a Constituição Federal para fechar o acordo de livre comércio e que há 
segmentos que o país não abrirá - como a mídia, que não admite participação majoritária de 
estrangeiros. 
b) O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Celso Amorim, reafirmou que o 
Brasil  não  mudará  a  Constituição  Federal  para  fechar  o  acordo  de  livre  comércio  e  que  há 
segmentos que o país não abrirá - como a mídia, que não admite participação majoritária de 
estrangeiros. 
c) O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, reafirmou 
que o Brasil não mudará a Constituição Federal para fechar o acordo de livre comércio e que não 
há segmentos que o país não abrirá - como a mídia, que não admite participação majoritária de 
estrangeiros. 
d) O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, reafirmou 
que o Brasil não mudará a Constituição Federal para fechar o acordo de livre comércio e que há 
segmentos que o país não abrirá - como a mídia, que não admite participação majoritária de 
estrangeiros. 
e) O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, reafirmou 
que o Brasil não mudará a Constituição Federal para fechar o acordo de livre comércio e que há 
segmentos  que  o  país  não  abrirá  -  como  a  mídia,  que  admite  participação  majoritária  de 
estrangeiros. 

02. Assinale a opção correspondente a erro gramatical, no texto abaixo. 
“O acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Européia depende  de vontade 

política (1) afirmou hoje o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. “O que  poderia ser 
feito (2)  no nível técnico (3) já foi feito. Claro que  haverá sempre detalhes (4) a acertar, mas é 
preciso entender que assim como a oferta da União Européia é limitada, não podemos fazer cinco 
emendas constitucionais e 23 mudanças na lei para agradar  os europeus (5). Isto eu não vou 
fazer”, declarou Amorim.
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

Nas questões 3 a 6, marque o segmento do texto que apresenta  erro de estruturação sintática 
e/ou ortografia.

03. 
a) Quase metade das 500 maiores empresas da Europa pretendem levar para o exterior serviços 
antes prestados em seu próprio território, inclusive para países como o Brasil e o México. 



b) Apesar de a maior parte das empresas se instalar na Europa e os maiores volumes de emprego 
seguirem para a Ásia, em especial para a Índia, a América Latina também deve receber esse tipo 
de terceirização.
c) As informações são de um relatório produzido pela Conferência das Nações Unidas para o 
Comércio  e  o  Desenvolvimento  (Unctad)  em conjunto  com a  empresa  de  consultoria  Roland 
Berger, e foi citado em um simpósio sobre investimentos estrangeiros que ocorreu hoje em São 
Paulo, como parte da 11ª Unctad.
d) De acordo com o representante indiano presente no simpósio, “para cada dólar investido em 
empresas  terceirizadas  no  exterior,  58  centavos  são  economizados  (se  a  empresa  fizesse  o 
mesmo serviço em seu país de origem). Em relação ao lucro produzido, de cada US$ 1,45, 66% 
desse valor volta para o país de origem, ou seja, US$ 1,12”.
e)  O  embaixador  e  secretário-geral  da  Unctad,  Rubens  Ricupero,  que  esteve  no  encontro 
representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmaram que “a entrada dos investimentos 
estrangeiros nos países não estão mais em discussão. A política para esses investimentos é que 
devem ser de qualidade. A questão é como podemos tirar benefícios desses investimentos.”

04. 
a) O primeiro motivo levantado pelos empresários europeus para levar serviços para outros países 
foi “redução de custos trabalhistas”. 
b) O segundo motivo foi “redução de outros custos”, seguido por “melhora na qualidade”. 
c)  Entre  os  motivos  decisivos  para  escolher  o  país  que  receberá  essas  empresas,  estão 
principalmente os custos, a habilidade dos trabalhadores locais e o fuso-horário.
d)  Mas  também  são  levados  em consideração  fatores  mais  subjetivos  como o  sucesso  dos 
concorrentes com experiências naquele local, a situação política do país e o lobby produzidos a 
favor daquela região.
e) O secretário-geral do Comitê Conselheiro dos Sindicatos, John Evans, advertiu que “não há 
como defender  o aumento  de trabalho em um país e  desencorajar  em outro.  A nossa maior 
preocupação é que esta estratégia de investimento seja usada para controlar os trabalhadores. 
Precisamos de sindicatos fortes nesse momento”, finalizou.

(Questões 7 e 8: André Deak - com adaptações /15/6/2004)

05.
a) Em pronunciamento a representantes de movimentos sociais e ONGs de diversos países, o 
presidente  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva  pediu  hoje  que  a  sociedade  civil  organizada  passe  a 
acompanhar os esforços para alcançar as “Metas do Milênio”, conjunto de objetivos na área de 
indicadores sociais assumido por países de todo o mundo até 2015 em setembro de 2000, na 
Cúpula do Milênio, considerada a maior reunião de chefes de Estado e de governo da História. 
b) Lula também voltou a defender uma política internacional que leve a conta o desejo de “não só 
um país”. 
c) Ele disse serem necessárias mudanças no mundo globalizado. “Queremos que os países em 
desenvolvimento cresçam de uma forma mais justa, com maior poder de comercialização”, disse o 
presidente. 
d) Os representantes de movimentos sociais que dialogaram com Lula participam até a próxima 
sexta-feira do Fórum da Sociedade Civil, evento paralelo à Unctad XI (11ª reunião da Conferência 
das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento).
e)  Encerrando  as  atividades  em São Paulo,  Lula  visita  as  obras  de  ampliação  do aeroporto 
internacional de Congonhas.

(Paula Menna Barreto - com adaptações /15/6/2004)

06.
a) A Organização das Nações Unidas (ONU) lançou hoje um relatório sobre a situação da mulher 
no  mercado  de  trabalho  dos  países  em  desenvolvimento.  Intitulado  “Comércio  e  Gênero: 



Oportunidades e Desafios para Países em Desenvolvimento”, o documento foi apresentado em 
uma sessão de debates da 11ª reunião da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e 
Desenvolvimento (Unctad XI). 
b)  O levantamento mostra  que,  nos últimos 25 anos,  a  participação feminina no mercado de 
trabalho dos países da América do Sul subiu de 26% para 45%. 
c) No Brasil, esse índice passou de 39%, em 1993, para 41%, em 2001 (evolução semelhante a 
vivenciada pelo Japão no mesmo período de tempo). 
d) O setor em que a presença feminina brasileira é maior, continua sendo os de serviços, trabalho 
comunitário e social. 
e)  Nessas áreas,  há oito  anos,  mais  da metade da força de trabalho (59%) é composta por  
mulheres. O mesmo não acontece em áreas como construção, transporte e telecomunicações.

GABARITO

01. D
Comentários: A opção D mantém a coerência do texto, não comprometendo a sua continuidade. 
Ocorre, inclusive, referência à inalteração da Constituição Federal para fechamento do acordo de 
livre comércio, como reafirmou o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Luiz 
Fernando Furlan.

02. E
Comentários: Na opção E, observa-se um erro de estruturação sintática, pois o verbo agradar no 
sentido de  satisfazer é transitivo indireto e exige a presença da preposição. A forma correta é 
“...para agradar aos europeus.”

03. E
Comentários: A opção E apresenta os seguintes erros de concordância verbal: “O embaixador e 
secretário-geral da Unctad,  Rubens Ricupero, ...afirmou; a  entrada dos investimentos ... não 
está...; a política... é que deve ser...

04. D
Comentários:  Por questões semânticas,  a concordância nominal do adjetivo  produzido deve 
ocorrer apenas com a palavra lobby.

05. B
Comentários:  Na opção B  deveria  ocorrer  o  acento  indicativo de  crase ou  o  emprego  da 
preposição em.

06. C
Comentários:  Na  letra  C,  o  termo  “evolução  semelhante...”  apresenta  como  complemento 
nominal “à vivenciada pelo Japão” e pelo fato de o complemento nominal ser um termo que é 
regido obrigatoriamente por preposição deveocorrer o acento indicativo de crase.


