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Texto 1
O REAL LEGADO DE 2010 PARA A ÁFRICA E AS LIÇÕES PARA A COPA DE 2014
7 de julho de 2010, por Julianna Antunes
Quando foi anunciada a escolha da África do Sul para sediar a Copa de 2010, o mundo olhou com
muito carinho não apenas a oportunidade que um país africano teria de mostrar sua capacidade de realizar
grandes eventos, mas também os benefícios que acarretariam para todo o continente. Hoje, a menos de
uma semana para o término da competição, a pergunta que faço é: o que essa Copa trará de legado para a
região mais pobre do planeta?
Para um país desenvolvido, como a Alemanha, sediar um torneio da magnitude da Copa do Mundo
tem como principal legado a imagem. O que é bom também. Sem contar que foi em 2006 que a FIFA deu o
pontapé inicial na responsabilidade ambiental com o Green Goal. E a Alemanha cumpriu muito bem o seu
compromisso com o meio ambiente, dando uma aula de como fazer um evento para milhões de pessoas
com o menor impacto possível.
Acontece que, quando se fala de países em desenvolvimento, o legado esperado é muito maior.
Começa pelo básico até mesmo para a realização do torneio, como infraestrutura, chegando a questões de
educação, capacitação, saúde e segurança. E, no caso da Copa de 2010, o esperado era que o legado não
ficasse restrito ao país sede, estendendo-se a todo o continente.
Ficou evidente a melhora de alguns pontos de infraestrutura na África do Sul. Os aeroportos foram
reformados, foi construída a primeira linha de metrô, assim como corredores de ônibus e estradas partindo
de Johanesburgo. O investimento em saúde, com a criação de centros hospitalares nas províncias que
receberam o evento, será um legado de extrema importância para um país que tem 18% dos adultos
contaminados pelo vírus HIV.
A grande questão é que a exigência da FIFA é limitada a ações que impactem o evento. Não
importava para a entidade máxima do futebol se outras regiões ficariam a ver navios, contanto que os
aeroportos internacionais, as estradas que ligam as cidades sede e o transporte para os estádios estivessem
funcionando. A mesma lógica serviu para investimentos em energia e telecomunicações. Se tudo estivesse
assegurado para a realização dos jogos, os gestores da FIFA não perderiam o sono caso uma cidade remota
sofresse de constantes apagões.
Não vou citar o legado ambiental, que basicamente ficará resumido à neutralização de carbono. Mas
uma pergunta me deixa cabreira: e o tão necessário e divulgado legado social? Numa competição que custou
aos cofres de um país pobre dez vezes mais do que o previsto inicialmente, a estimativa de lucro da FIFA é
de US$ 3,2 bilhões. Desse montante, ela prevê U$ 96 milhões para obras sociais em todo continente.
Resumindo: 3% para cumprir sua responsabilidade com a região mais miserável do mundo.
É claro que a FIFA e o COI (Comitê Olímpico Internacional) deveriam fazer muito mais do que vêm
fazendo pelos países sede dos grandes eventos. Mas acontece que muito da qualidade do legado que será
deixado para o país ou para a cidade depende fundamentalmente de questões políticas. Estamos na boca de
realizarmos os dois maiores eventos esportivos do mundo e temos na conta um saldo negativo dos jogos
pan-americanos de 2007. Que a população fique de olho e cobre, porque se depender de política, o erro vai
se repetir.
Sou jornalista (com diploma), corredora de alto rendimento físico e baixo rendimento financeiro, pósgraduada em responsabilidade social empresarial e diretora da Agência de Sustentabilidade, consultoria
estratégica de elaboração e implementação de projetos de sustentabilidade.
Disponível em: <http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/o-real-legado-de-2010-para-a-africa-e-as-licoes-para-acopa-de-2014/46179/>. Acesso em: 5 ago. 2012.
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Texto 2
NÚMEROS DA COPA 2014 E DA OLIMPÍADA DE 2016
O Brasil será palco de dois grandes acontecimentos esportivos nos próximos anos: a Copa do Mundo
de Futebol em 2014 e as Olimpíadas em 2016, o que é um grande desafio para o país e exige altos
investimentos. Confira alguns números.
Cinco estádios, cinquenta informações
Arena Amazônia – Manaus
Nome oficial: Arena Amazônia/Estádio
Vivaldo Lima
Início do projeto: 2008
Início das obras: 2010
Conclusão prevista: 2013
Área do terreno: 84.000 m²
Área a ser construída: 170.000 m²
Área do estacionamento: 154.000 m²
Custo estimado: R$ 499,5 milhões
Contrato: Público
Construtora: Andrade Gutierrez
Capacidade: 44.310 pessoas

Mané Garrincha – Brasília
Nome oficial: Estádio Nacional Mané
Garrincha
Início do projeto: 2007
Início das obras: 2010
Conclusão prevista: 2012 (arena)
Área do terreno: 120.000 m²
Área construída: 214.000 m²
Custo estimado: R$ 696 milhões
Contrato: Público
Construtora: Consórcio Andrade
Gutierrez e Via Engenharia
Capacidade: 71.000 pessoas

Estádio Beira-Rio
Nome oficial: Estádio José Pinheiro Borda
Início do projeto: 2006
Início das obras: 2010
Conclusão prevista: 2013
Área do terreno: 306.470 m²
Área construída: 171.082 m²
Custo estimado: R$ 155 milhões
Contrato: Privado
Construtora: Andrade Gutierrez
Capacidade: 60.000 pessoas

Arena das Dunas – Natal
Nome oficial: Arena das Dunas
Início do projeto: 2008
Início das obras: 2010
Conclusão prevista: 2013 (arena)
Área do terreno: 450.000 m²
Área a ser construída: 412.000 m² 122.000 m² (arena); 290.000 m²
(centros administrativos)
Custo estimado: R$ 400 milhões
Contrato: Parceria Público-Privada
Construtora: Construtora OAS, Governo
do Estado e o BNDES
Capacidade: 45.000 pessoas

Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro
Nome oficial: Estádio Jornalista Mário
Filho
Início das obras: 2010
Conclusão prevista: 2012
Área do terreno: 18.714 m²
Área construída: 15.501 m²
Custo estimado: R$ 705,6 milhões
Contrato: Público
Construtora: Consórcio Maracanã Rio
2014 – Odebrecht, Delta e Andrade
Gutierrez
Capacidade:76.000 pessoas
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CINCO NÚMEROS OLÍMPICOS DO RIO-2016

8,9 bilhões de

28,8 bilhões

101 milhões

reais serão
investidos em
transporte

de reais é o
total de gastos
previstos nos
Jogos

12 mil quartos
de hotel
deverão ser
construídos

de reais foi a
despesa
apenas com a
candidatura

47% das
instalações
ainda não
saíram do
papel

Texto construído a partir dos sites <http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2009/10/copa-e-olimpiada-colocam-brasil-aprova> e <www.revistafundacoes.com.br/pdf/> para esta avaliação. Acesso em: 8 ago. 2012.

1)
a)
b)
c)
d)

O Texto 1 tem como objetivo principal
comparar os legados das copas na Alemanha e na África.
criticar o legado deixado pelos megaeventos esportivos.
descrever o legado deixado na África relativo à infraestrutura.
informar o percentual de dinheiro deixado pela FIFA na Copa da
África do Sul.

Português

2) A leitura do Texto 1 nos permite inferir que
a) apesar das expectativas, o legado de megaeventos como Copa do Mundo e Olimpíadas nem sempre se
traduz em efetivas e significativas contribuições sociais para os países sede.
b) embora os legados sejam grandiosos, nem sempre o país sede de megaeventos como Copa do Mundo e
Olimpíadas necessitam efetivamente dos avanços sociais advindos.
c) apesar das expectativas, os países sede de megaeventos como Copa do Mundo e Olimpíadas raramente
contam com legados que contribuam para as questões econômicas e sociais.
d) embora o legado de megaeventos como Copa do Mundo e Olimpíadas sejam significativos, raramente os
países sede conseguem fazer a manutenção dos investimentos realizados.
3) A leitura do Texto 1 nos permite refletir sobre o fato de que a diferença no nível de desenvolvimento
dos países sede
a) pode interferir nas expectativas geradas acerca do legado de eventos como a Copa do Mundo.
b) interfere apenas em expectativas geradas acerca do legado de questões ambientais após a Copa.
c) desaparece e esse é o principal legado de megaeventos como a Copa do Mundo.
d) se acentua e esse é o principal legado de megaeventos como a Copa do Mundo.
4) Leia as afirmativas a seguir sobre o vocábulo legado, considerando sua inserção no Texto 1, e responda
ao que se pede.
I. Pertence ao gênero masculino.
II. Foi utilizado no sentido de herança.
III. É núcleo na expressão o real legado, presente no título.
IV. No Texto 1, o vocábulo legado foi usado como adjetivo.
Podemos afirmar que estão corretas apenas as afirmativas
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a)
b)
c)
d)

I e III.
II e IV
I, II e III.
II, III e IV.

5) Leia as afirmativas a seguir relativas ao último parágrafo do Texto 1 e responda ao que se pede.
I. É um trecho descritivo.
II. Tem função argumentativa.
III. Apresenta a conclusão em relação à opinião da autora.
IV. Mostra que a autora tem competência para falar sobre o assunto.
Podemos afirmar que estão corretas apenas as afirmativas
a) I e II.
b) III e IV.
c) I, II e IV.
d) II, III e IV.
6)
a)
b)
c)
d)

A leitura do Texto 1 permite dizer que a expressão Green Goal
representa a preocupação da FIFA com a sustentabilidade do Planeta.
indica que os países promovem os megaeventos com preocupação ambiental.
significa que a África reduziu a emissão de CO2 no continente a partir da Copa de 2010.
significa que a Alemanha promoveu os jogos de 2006 produzindo pouco impacto ambiental.

7) Assinale a opção que apresenta expressões que retomam o termo África do Sul (no 1º parágrafo).
a) sua (no 1º parágrafo); país pobre (no 6º parágrafo); o país (no 7º parágrafo); a cidade (no 7º parágrafo).
b) país africano (no 1º parágrafo); sua (no 1º parágrafo); país sede (no 3º parágrafo); África do Sul (no 4º
parágrafo).
c) país africano (no 1º parágrafo); continente (no 1º parágrafo); região mais pobre do planeta (no 1º
parágrafo); cidades sede (no 5º parágrafo).
d) continente (no 1º parágrafo); região mais pobre do planeta (no 1º parágrafo); África do Sul (no 4º
parágrafo); cidades sede (no 5º parágrafo).
As questões 8, 9, 10 e 11 referem-se ao trecho a seguir retirado do Texto 1.
E, no caso da Copa de 2010, o esperado era que o legado não ficasse restrito ao país sede, estendendo-se a
todo o continente.
8)
a)
b)
c)
d)

No trecho destacado, os respectivos sujeitos dos verbos em negrito (“era” e “ficasse”) são
“o esperado” e “o esperado”.
“o esperado” e “o legado”.
“o esperado” e “que”.
“que” e “o legado”.

9) Em relação à regência, assinale a opção que, respeitando a norma padrão escrita, substitui a expressão
ao país.
a) pela nação.
b) há nação.
c) a nação.
d) à nação.
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10) O pronome se, em negrito e sublinhado no trecho, retoma
a) Copa de 2010.
b) esperado.
c) legado.
d) país.
11) Assinale a opção que apresenta um substantivo que, no trecho, foi usado com valor de adjetivo.
a) sede.
b) Copa.
c) legado.
d) continente.
12) Leia as afirmativas a seguir referentes ao Texto 2 e responda ao que se pede.
I. Os altos investimentos para megaeventos como Olimpíadas e Copa do Mundo já se iniciam quando da
candidatura desses países na escolha do país sede.
II. Todos os projetos de estádio previstos para a Copa do Mundo no Brasil se iniciaram no prazo previsto.
III. Os altos investimentos para megaeventos como Olimpíadas e Copa do Mundo se dão principalmente em
aspectos de infraestrutura física como estádios, hospedagem e transportes.
Podemos afirmar que estão corretas apenas as afirmativas
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.
O trecho a seguir deve ser utilizado para responder às questões 13, 14 e 15.
O Brasil será palco de dois grandes acontecimentos esportivos nos próximos anos: a Copa do Mundo de
Futebol em 2014 e as Olimpíadas em 2016, o que é um grande desafio para o país e exige altos
investimentos.
13) Assinale o trecho que, respeitando a norma padrão escrita, apresenta outra possibilidade de uso da
pontuação.
a) O Brasil será palco de dois grandes acontecimentos esportivos nos próximos anos: a Copa do Mundo de
Futebol em 2014, e as Olimpíadas em 2016; o que é um grande desafio para o país e exige altos
investimentos.
b) O Brasil será palco, de dois grandes acontecimentos esportivos, nos próximos anos, a Copa do Mundo de
Futebol em 2014 e as Olimpíadas em 2016 o que é um grande desafio para o país e exige altos
investimentos.
c) O Brasil, será palco de dois grandes acontecimentos esportivos, nos próximos anos, a Copa do Mundo de
Futebol em 2014 e as Olimpíadas em 2016 − o que é um grande desafio para o país e exige altos
investimentos.
d) O Brasil será palco de dois grandes acontecimentos esportivos nos próximos anos − a Copa do Mundo de
Futebol em 2014 e as Olimpíadas em 2016 − o que é um grande desafio para o país e exige altos
investimentos.
14) A expressão em destaque no trecho refere-se
a) ao fato de a Copa do Mundo e as Olimpíadas ocorrerem no Brasil.
b) ao grande desafio de sediar a Copa em 2014 e as Olimpíadas em 2016.
c) ao alto investimento que deverá ser feito pelo país para sediar a Copa e as Olimpíadas.
d) ao fato de o Brasil sediar dois megaeventos esportivos em um curto espaço de tempo.
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15) Leia as afirmativas a seguir relativas à tonicidade e acentuação das palavras presentes no trecho em
destaque e responda ao que se pede.
I. A maioria das palavras é classificada como paroxítona.
II. Existem apenas duas palavras classificadas como oxítonas.
III. Existem apenas três palavras classificadas como proparoxítonas.
IV. Existe apenas uma palavra classificada como monossílabo tônico.
Podemos afirmar que estão corretas apenas as afirmativas
a) I e IV.
b) II e III.
c) I, II e III.
d) II, III e IV.
A tabela a seguir apresenta dados que servirão para responder às
questões 16 e 17.

Matemática

Tabela 1: Distribuição de empregados, por categoria, em unidades de uma rede
hoteleira para atender a um determinado evento.
HOTÉIS

VIGILANTES

CAMAREIRAS

RECEPCIONISTAS

MANOBRISTAS

COZINHEIROS

SERVIÇOS
GERAIS

A
B
C
D
E
Total

12
9
11
10
9
51

25
20
18
22
26
111

8
9
10
12
7
46

6
5
7
8
5
31

13
12
9
11
16
61

18
22
18
15
20
93

16) Com relação à Tabela 1, podemos afirmar que
I. Existem mais vigilantes do que cozinheiros.
II. O número de camareiras é menor do que o dobro do número de cozinheiros.
III. A diferença entre a quantidade de recepcionistas e de serviços gerais é de 45 empregados.
IV. A categoria de empregados que apresenta menor número é a de manobristas.
Estão corretas apenas as afirmativas
a) I e IV.
b) II e III.
c) II e IV.
d) I e III.
17) O número de profissionais contratados pelos hotéis para atender às funções de VIGILANTE,
RECEPCIONISTA e COZINHEIRO, respectivamente, foi em média de
a) 10,2; 9,2 e 8,2.
b) 10,2; 8,2 e 9,2.
c) 10,2; 9,2 e 12,2.
d) 10,2; 12,2 e 9,2.
18) De acordo com o Texto 2, a área do terreno NÃO ocupada pela área construída do estádio Arena das
Dunas, escrita em notação científica, é da ordem de
a) 380 x 106 cm2.
b) 3,8 x 108 cm2.
c) 38,0 x 107 cm2.
d) 0,38 x 109 cm2.
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19) Analisando os dados apresentados no Texto 2, o estádio que apresenta a maior relação de pessoas
por metro quadrado de área construída é o
a) Beira Rio, no RS.
b) Maracanã, no RJ.
c) Arena das Dunas, no RN.
d) Mané Garrincha, em Brasília.
20) Para atender as suas necessidades de higiene, um hóspede gasta cerca de 200 litros de água por dia,
quando instalado em um hotel de turismo. Considere que a caixa de água de um hotel comporta 20 m³.
Estando completamente cheia, esse volume é suficiente para atender diariamente cerca de
a) 150 hóspedes.
b) 140 hóspedes.
c) 110 hóspedes.
d) 100 hóspedes.
21) Um grupo de empresários do ramo de hotelaria do Rio de Janeiro, vendo a possibilidade de
crescimento do setor hoteleiro em função das Olimpíadas de 2016, decidiu ampliar o número de quartos
de hotéis construindo 1.300 novos quartos. Levando-se em consideração a quantidade de quartos de hotel
que deverão ser construídos até as Olimpíadas de 2016 apresentado no Texto 2, a construção desses
novos quartos reduziu o percentual de 47% de instalações que ainda não saíram do papel para
a) 23,0%.
b) 36,2%.
c) 63,8%.
d) 77,0%.
22) O sexto parágrafo do Texto 1 informa que os gastos com a Copa de 2010 custou aos cofres da África
do Sul dez vezes mais do que o previsto inicialmente. Se essa estimativa se confirmar também na Copa de
2014 no Brasil, é de se esperar que o custo total com a construção dos cinco estádios apresentados no
Texto 2 fiquem em torno de
a) 2.456,1 milhões de reais.
b) 2.756,1 milhões de reais.
c) 24.561 milhões de reais.
d) 27.561 milhões de reais.
Para responder à questão 23, leia atentamente as informações que seguem.

A gerência do IF Hotel fez uma entrevista, durante uma
semana, para saber a opinião de seus hóspedes sobre as
acomodações. Para motivá-los a responder a entrevista, o
gerente decidiu sortear um prêmio entre os entrevistados. As
respostas obtidas foram resumidas na Tabela 2.

Tabela 2: Opinião dos hóspedes sobre as
acomodações do hotel.

Opinião
Nº de Respostas
Excelente
835
Muito boa
758
Boa
119
Razoável
46
Ruim
13
23) No sorteio para entrega do prêmio, a probabilidade de retirarmos, ao acaso, um hóspede que tenha
considerado “Muito boa” as acomodações do hotel são, aproximadamente, de
a) 43 %.
b) 30 %.
c) 38 %.
d) 44 %.
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24) Para gramar dois campos de futebol idênticos, que juntos têm 12.000 m² de área, uma empresa
contratou 10 homens. Essa mesma empresa conseguiu um novo serviço, agora para gramar sete campos
iguais ao primeiro. Sabendo que o tempo gasto nos dois serviços é o mesmo e que os trabalhadores
mantêm o mesmo ritmo de trabalho, a quantidade de homens que a empresa precisou contratar para
garantir o novo serviço foi de
a) 25.
b) 45.
c) 35.
d) 15.
25) Considere que a FIFA disponibilizará para investimento em obras sociais no Brasil o mesmo
percentual do lucro obtido com a Copa de 2010 apresentado no parágrafo 6 do Texto 1. A equação, onde x
será o lucro obtido pela FIFA com a Copa de 2014, que melhor representa o valor disponibilizado (y) para
obras sociais no Brasil será dado por
a) y = 3x.
b) y = 0,03x.
c) y = 3x + 96.000.
d) y = 0,3x + 96.000.
26) Um terreno retangular, para prática de determinado esporte, mede 6 m de base e 2 m de altura. A
dois lados consecutivos, devem ser acrescidas duas faixas de mesma largura, de modo a completar um
novo retângulo, cuja área será de 26 m². A largura dessas faixas que foram acrescidas é,
aproximadamente, de
a) 1,5 m.
b) 2,0 m.
c) 2,5 m.
d) 3,0 m.
27) Os dirigentes de uma equipe de futebol decidiram que sempre que for aplicado um cartão vermelho,
o que acarreta a expulsão do atleta, o jogador, como punição, será multado em



do seu salário. Um
jogador desse time, no final do mês de maio perdeu em multa, por ter recebido cartão vermelho, a
quantia de R$ 6.300,00. Se seu salário mensal, antes dos descontos, era de R$ 42.000,00, o número de
partidas em que ele foi expulso nesse mês é de
a) 2.
b) 3.
c) 4.
d) 5.


28) Para responder à questão 28, leia as afirmações abaixo referentes aos dados do estádio Arena das
Dunas apresentados no Texto 2.
I. Aproximadamente metade da área construída será destinada à construção de centros administrativos.
ଷ
II. A razão entre a área destinada à arena e aos centros administrativos é da ordem de ହ.
III. O custo por metro quadrado construído é de aproximadamente R$ 971,00.
IV. A área do terreno que não será utilizada na construção é de 38.000 metros quadrados.
Estão corretas apenas as afirmativas
a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I e IV.
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29) Uma partida de futebol ocorre em dois tempos de 45 minutos cada. Um jogador jogou os últimos


ૢ



do primeiro tempo e os primeiros do segundo. O tempo, em horas, que esse jogador esteve em ação

dentro do campo é, aproximadamente, de
a) 0,38.
b) 0,63.
c) 1,38.
d) 1,63.
30) Suponha que os investimentos em saúde decorrentes da Copa de 2010 na África do Sul tinham como
meta reduzir em 20% o índice dos adultos contaminados pelo vírus HIV, expresso no quarto parágrafo do
Texto 1. Considere uma cidade da África do Sul de 20.000 habitantes que possuía o mesmo percentual
nacional de adultos contaminados pelo vírus HIV. Sabendo-se que essa cidade atingiu a meta esperada de
redução, pode-se estimar que a quantidade de pessoas contaminadas pelo HIV reduziu em
a) 4.000 habitantes.
b) 2.880 habitantes.
c) 860 habitantes.
d) 720 habitantes.

31) A leitura do Texto 1, a partir de uma perspectiva cidadã, permite inferir
que a autora
Cidadania
a) critica o fato de países desenvolvidos sediarem megaeventos esportivos.
b) faz um alerta acerca do legado que os megaeventos esportivos podem
deixar para o país sede.
c) mostra que a FIFA não apoia financeiramente a Copa quando ela ocorre em países desenvolvidos.
d) argumenta que os países em desenvolvimento recebem mais apoio financeiro do que os países
desenvolvidos.
32) Considerando a leitura do Texto 1, conclui-se que um posicionamento cidadão, em relação à Copa do
Mundo no Brasil, é
a) aceitar, como inevitáveis, os impactos negativos decorrentes da concretização de eventos desse porte.
b) defender a realização do evento sem se preocupar com os resultados sociais e ambientais que ele pode
trazer.
c) recusar a realização do evento, independentemente do que ele signifique em termos positivos para a
cidade.
d) mobilizar-se contra os possíveis problemas cobrando transparência dos governos na organização do
evento.
33) A identificação feita pela autora no último parágrafo do Texto 1
a) permite compreender a crítica feita ao longo do texto, já que a autora é uma corredora de alto
rendimento físico.
b) revela que a autora é uma cidadã acrítica, radicalmente contra a realização da Copa do Mundo em países
em desenvolvimento.
c) expõe a filiação da autora e seu descompromisso com a realização de megaeventos, o que justifica sua
crítica equivocada no decorrer do texto.
d) mostra o engajamento da autora nas discussões sobre os impactos socioambientais causados pelos
megaeventos aos países em desenvolvimento.
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34) O Green Goal é um programa da FIFA que, entre outros objetivos, preocupa-se em reduzir a emissão
de CO2 (dióxido de carbono), ou seja, neutralizar o carbono. Com base nessa informação, assinale a opção
que apresenta uma medida que busca cumprir esse objetivo.
a) Intensificação da coleta seletiva e queima de dejetos orgânicos.
b) Incentivo ao uso de transporte coletivo, como ônibus, metrô e trens.
c) Enterramento de materiais de demolição ou de reforma dos estádios.
d) Incentivo à venda de comida e produtos em embalagens descartáveis.
35) Leia as afirmativas a seguir e responda ao que se pede.
I. Os megaeventos esportivos devem deixar como herança um país melhor para os cidadãos.
II. O olimpismo busca ressaltar a importância do esporte como forma de interferir de maneira positiva na
vida do ser humano.
III. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e o Poder Público e a coletividade têm
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e as futuras gerações.
IV. Além do legado que os megaeventos esportivos devem deixar para as cidades sede, em relação à
mobilidade urbana e à infraestrutura, existe ainda o legado social para a população.
A partir da leitura dos textos 1 e 2 desta avaliação, estão corretas apenas as afirmativas
a) I e III.
b) I e II.
c) III e IV.
d) I e IV.
Charge 1
36) Levando-se em consideração o que foi apresentado nos
textos 1 e 2 desta avaliação e a leitura da Charge 1, afirma-se
que a Charge 1
a) critica os altos investimentos das indústrias nas Olimpíadas
do Rio.
b) mostra que as Olimpíadas são apenas um negócio para as
indústrias.
c) denuncia o fato de que eventos como as Olimpíadas
produzem grande impacto ambiental.
d) informa que a questão ambiental é levada em consideração
na realização de jogos olímpicos.

http://www.colegio24horas.com.br/megazine2011
/figuras/linguagem07.jpg

37) Assinale a opção que indica ações necessárias à realização de megaeventos esportivos e que
representam legados positivos para a sociedade.
a) Construção de megaestádios e ampliação dos aeroportos.
b) Ampliação da rede escolar e coleta regular de lixo residencial e hospitalar.
c) Ampliação do parque industrial têxtil e melhoramento da mobilidade urbana.
d) Construção de penitenciárias de segurança máxima e ampliação de centros poliesportivos.
38) Leia as afirmativas a seguir e responda ao que se pede.
I. Ampliação, nas cidades sede, de áreas de estacionamento para que os espectadores possam ir de carro
particular aos estádios.
II. Uso de água de chuva, armazenada em cisternas para irrigação do gramado nos estádios, a fim de
diminuir o consumo de água tratada.
III. Utilização, na cobertura do estádio, de materiais que permitam a iluminação natural, a fim de evitar o uso
excessivo de iluminação artificial.
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Assinale a opção que indica apenas as afirmativas corretas relativas a ações pautadas na responsabilidade
ambiental que poderiam estar presentes nas obras da Copa de 2014.
a) I e II.
b) II e III.
c) I e III.
d) I, II e III.
39) Leia as afirmativas a seguir.
I. A Charge 2 demonstra que, apesar de os megaeventos
esportivos apresentarem um caráter social, há sempre um
impacto negativo durante o processo de adaptação das
cidades a esses eventos.
II. A Charge 2 demonstra os benefícios que a Copa de 2014
trará para a população mais pobre, a partir dos
investimentos realizados em moradias e na infraestrutura
dos bairros.
III. A Charge 2 apresenta a parcela mais pobre da população
sendo destituída de suas residências em função da
construção dos grandes estádios previstos para esse
megaevento.

Charge 2

Assinale a opção que apresenta apenas as afirmativas coerentes com a leitura da Charge 2.
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.
40) Assinale a afirmativa que apresenta uma solução digna e cidadã para a crítica posta na Charge 2.
a) Construção de vias de acesso aos estádios e criação de um sistema de transporte público eficiente para
evitar problemas de engarrafamento.
b) Criação de projetos que melhorem os sistemas de transportes, saneamento, saúde e educação para
beneficiar a população de baixa renda.
c) Criação de programas que visem à transferência negociada de moradores das áreas desapropriadas
devido às obras da Copa e que garantam as boas condições das futuras moradias.
d) Desapropriação de alguns imóveis, mesmo que isso signifique deslocar para a periferia da cidade a
população que neles reside, a fim de melhorar as condições de transporte durante o evento.

ORIENTAÇÕES PARA A PRODUÇÃO ESCRITA (terceira avaliação)
Você é o Secretário Especial para a Copa 2014, Olímpico Silva, e será
entrevistado pelo jornalista Proteu Campos, para o jornal impresso do
IFRN.
Responda às perguntas do jornalista seguindo as instruções:
• utilize seu conhecimento sobre o assunto e as informações dos
textos desta avaliação, sem, no entanto, copiá-las;
• dê um título à entrevista;
• coloque, no espaço em branco, uma frase retirada da entrevista
e que considere importante;

Produção
Textual
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• lembre que o gênero entrevista se caracteriza por uma alternância entre perguntas e respostas que
simulam um diálogo entre o entrevistador e o entrevistado;
• use a variação linguística adequada ao gênero e à situação de comunicação;
• ocupe apenas o espaço reservado para escrever seu texto na Folha de Resposta.
Ao redigir sua resposta
• use caneta azul ou preta;
• escreva com letra legível;
• identifique-se apenas no local indicado;
• use o nome sugerido no comando da questão para assinar seu texto (se necessário); e
• não faça desenhos e/ou marcas na Folha de Resposta da questão discursiva.
Informamos que seu texto será avaliado levando-se em consideração os seguintes critérios:
a) produção do gênero textual proposto no comando da questão;
b) uso da variedade linguística adequada ao gênero textual solicitado e à situação de comunicação;
c) abordagem do tema sob o enfoque proposto no comando da questão;
d) uso adequado de elementos coesivos responsáveis pelos processos de referenciação, progressão,
coesão e coerência textuais;
e) presença de marcas características do gênero textual solicitado.
Boa Prova!!
Equipe do Proitec
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___________________________________________________________

Por Proteu Campos; Jornal do IFRN, 30 de setembro de 2012
Proteu Campos: Para o senhor, que legado concreto a
Copa do Mundo de 2010 deixou para a África do Sul?
Olímpico Silva:

__________________________________________

____________________________________________

__________________________________________

____________________________________________

__________________________________________

____________________________________________

__________________________________________

____________________________________________

__________________________________________

____________________________________________

__________________________________________

____________________________________________

__________________________________________

____________________________________________

__________________________________________

____________________________________________

__________________________________________

____________________________________________

__________________________________________

____________________________________________

Proteu Campos: O Brasil sediará dois
megaeventos: a Copa em 2014 e as Olimpíadas em
2016. Na sua opinião, Secretário Olímpico Silva,
que legado tais eventos devem deixar como
herança aos brasileiros?
Olímpico Silva:

Proteu Campos: Quais são, Secretário, as ações de
impacto exigidas pela FIFA ao país sede?
Olímpico Silva:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Proteu Campos: Quais ações o senhor acha que um
país pode desenvolver para sediar um megaevento
causando o menor impacto ambiental possível?
Olímpico Silva:
____________________________________________

__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

