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QUESTÕES 6
F G V

A era do sustentável

Provavelmente a única chance de salvar

efetivamente as florestas tropicais e aque-

les que lá vivem é encontrar uma forma

para que elas possam coexistir com a ló-

gica do mundo moderno, inclusive no Bra-

sil. Ambientalistas do mundo inteiro reco-

nhecem, no íntimo, que nesses países de

enormes desigualdades sociais, onde es-

tão as últimas florestas tropicais intactas,

a pressão sobre os recursos naturais é

grande e as formas de fiscalização das

eventuais leis de proteção são muito frá-

geis.

Esta lógica significa uma função econô-

mica para a floresta, explorando-a sem

destruí-la e sem exaurir seus recursos natu-

rais. É nesta linha que o uso sustentado

das florestas ganhou grande força na cons-

ciência dos formadores de opinião que

defendem o meio ambiente.

É também neste caminho que várias

experiências e inúmeras pesquisas estão

fervilhando no momento, pelo Brasil e pelo

mundo afora. Aqui, vemos o trabalho nas

reservas extrativistas, o fornecimento de

matéria-prima para a indústria de cosmé-

ticos e farmacêutica, a exploração de ma-

deira certificada.

O conceito de uso sustentado dos re-

cursos naturais vai muito além das flores-

tas, para hoje estar incorporado a todas

as atividades da humanidade. O ressiclar,

reutilizar, substituir e otimizar deixaram de

ser “moda” para se tornarem obrigação

de quem deseja garantir a qualidade das

futuras gerações. (Peter Milko)

01. (FGV–FIOCRUZ–2010) O pensamento

nuclear do texto pode ser expresso do

seguinte modo:

a) a exploração das florestas deve ser

feita de maneira sustentável, sem que

haja perdas futuras com a devastação

da reserva natural.

b) para a salvação das florestas tropicais

brasileiras, é indispensável definir uma

estratégia que possa preservar ecos-

sistemas, como a Mata Atlântica.

c) é indispensável, para a preservação

das nossas florestas, a adoção de uma

política preservacionista e do aprimora-

mento da fiscalização.

d) o Brasil precisa adotar urgentemente

medidas que estejam no mesmo cami-

nho das inúmeras pesquisas moder-

nas.

e) o futuro de nossas florestas está depen-

dente da adoção de medidas urgentes

de preservação ambiental, que só pode

ser obtida se for permitido um extrativis-

mo limitado.

02. (FGV–FIOCRUZ–2010) No título do texto

ocorre o seguinte fato gramatical:

a) a modificação de classe gramatical do

vocábulo sustentável.

b) o uso indevido de uma forma verbal co-

mo substantivo.

c) a utilização de um substantivo por ou-

tro.

d) o emprego inadequado de um adjetivo.

e) um erro de concordância nominal.

03. (FGV–FIOCRUZ–2010) Como epígrafe

deste texto aparece um pensamento

de Lester Brown: “Uma sociedade

sustentável é aquela que satisfaz suas

necessidades, sem diminuir as pers-

pectivas das gerações futuras”.

O segmento do texto que se relaciona

mais de perto a esse pensamento é:

a) “Provavelmente a única chance de sal-

var efetivamente as florestas tropicais

e aqueles que lá vivem é encontrar uma
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forma para que elas possam coexistir

com a lógica do mundo moderno, inclu-

sive no Brasil”.

b) “Ambientalistas do mundo inteiro reco-

nhecem, no íntimo, que nesses países

de enormes desigualdades sociais,

onde estão as últimas florestas tropicais

intactas, a pressão sobre os recursos

naturais é grande e as formas de fis-

calização das eventuais leis de proteção

são muito frágeis”.

c) “Esta lógica significa uma função eco-

nômica para a floresta, explorando-a

sem destruí-la e sem exaurir seus re-

cursos naturais”.

d) “É nesta linha que o uso sustentado das

florestas ganhou grande força na cons-

ciência dos formadores de opinião que

defendem o meio ambiente”.

e) “O conceito de uso sustentado dos

recursos naturais vai muito além das

florestas, para hoje estar incorporado

a todas as atividades da humanidade”.

04. (FGV–FIOCRUZ–2010) O texto é um

editorial de uma revista intitulada

Horizonte geográfico. A respeito do

conteúdo desse texto é correto afirmar

que:

a) trata-se de uma opinião pessoal susten-

tada por pesquisadores de todo o mun-

do.

b) refere-se a uma sugestão de atuação

na área ambiental para o governo bra-

sileiro.

c) mostra um caminho moderno para o

desenvolvimento econômico.

d) apresentado no primeiro parágrafo, o

assunto é analisado nos dois seguintes.

e) ainda que argumentativo, o texto care-

ce de uma conclusão.

05. (FGV–FIOCRUZ–2010) O título do texto

fala da “era do sustentável”, referindo-

se:

a) a um tempo distante, quando o equilí-

brio ambiente / economia estará pre-

sente.

b) a um tempo passado, quando as flores-

tas permaneciam intactas.

c) ao momento presente, quando a políti-

ca da sustentabilidade é dominante.

d) à expressão de um desejo para a pre-

servação das florestas tropicais.

e) a uma época imediatamente futura em

que o meio ambiente ficará intacto.

06. (FGV–FIOCRUZ–2010) Assinale a al-

ternativa que apresente o adjetivo que

indica uma opinião do enunciador do

texto.

a) Recursos naturais.

b) Reservas extrativistas.

c) Inúmeras pesquisas.

d) Futuras gerações.

e) Única chance.

07. (FGV–FIOCRUZ–2010) “Provavelmen-

te a única chance de salvar efetiva-

mente as florestas tropicais e aqueles

que lá vivem é encontrar uma forma

para que elas possam coexistir com

a lógica do mundo moderno, inclusive

no Brasil. Ambientalistas do mundo in-

teiro reconhecem, no íntimo, que nes-

ses países de enormes desigualda-

des sociais, onde estão as últimas flo-

restas tropicais intactas, a pressão so-

bre os recursos naturais é grande e

as formas de fiscalização das even-

tuais leis de proteção são muito frá-

geis”.

Nesse primeiro parágrafo do texto, o

único termo sublinhado que tem o

referente anterior corretamente iden-

tificado é:

a) aqueles = que lá vivem.

b) que = aqueles.

c) elas = florestas tropicais e aqueles que

lá vivem.

d) nesses países = mundo inteiro.

e) onde = Brasil.

08. (FGV–FIOCRUZ–2010) Assinale a al-

ternativa que mostra uma modificação
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inadequada de um segmento por um

outro equivalente semanticamente.

a) Lógica do mundo moderno = lógica

mundial moderna.

b) Ambientalistas do mundo inteiro = am-

bientalistas de todo o mundo.

c) Leis de proteção = leis protecionistas.

d) Uso dos recursos naturais = uso natu-

ral dos recursos.

e) Para a indústria de cosméticos e farma-

cêutica = para a indústria farmacêutica

e de cosméticos.

09. (FGV–FIOCRUZ–2010) O segmento do

texto que mostra um erro ortográfico é:

a) “Provavelmente a única chance de sal-

var efetivamente as florestas tropicais

e aqueles que lá vivem é encontrar uma

forma para que elas possam coexistir

com a lógica do mundo moderno, inclu-

sive no Brasil”.

b) “É também neste caminho que várias

experiências e inúmeras pesquisas es-

tão fervilhando no momento, pelo Brasil

e pelo mundo afora”.

c) “Aqui, vemos o trabalho nas reservas

extrativistas, o fornecimento de maté-

ria-prima para a indústria de cosméti-

cos e farmacêutica, a exploração de

madeira certificada”.

d) “O conceito de uso sustentado dos re-

cursos naturais vai muito além das flo-

restas, para hoje estar incorporado a

todas as atividades da humanidade”.

e) “O ressiclar, reutilizar, substituir e otimi-

zar deixaram de ser “moda” para se

tornarem obrigação de quem deseja ga-

rantir a qualidade das futuras gera-

ções”.

10. (FGV–FIOCRUZ–2010) Assinale a

alternativa que não mostra ideia ou

forma aumentativa / superlativa.

a) “Provavelmente a única chance de sal-

var efetivamente as florestas tropi-

cais...”.

b) “...nesses países de enormes desigual-

dades sociais...”.

c) “a pressão sobre os recursos naturais

é grande”.

d) “as formas de fiscalização das even-

tuais leis de proteção são muito frá-

geis”.

e) “o uso sustentado das florestas ganhou

grande força na consciência...”.

11. (FGV–CONDER–2013) “Previsões in-

dicam que, em meados deste sécu-

lo, as grandeds cidades vão abrigar

75% de toda a população mundial.”

/  “Essas foram algumas das razões

que levaram a Confederação Nacional

da Indústria (CNI) a promover o semi-

nário Desafios da Mobilidade Urbana

no Brasil.”

Nessas duas frases do texto há o em-

prego de formas diferentes de de-

monstrativos; tal emprego se deve,

respectivamente, a

AFORA

a) Advérbio: para fora, para o lado de

fora.

Disse um desaforo e saiu porta afora.

b) Preposição: exceto, salvo, fora; com

exclusão de.

Afora a esposa, todos o abandona-

ram.

SUPERLATIVOS

ágil agílimo, agilíssimo

agudo acutíssimo

amargo amaríssimo

célebre celebérrimo

cheio cheiíssimo

fácil facílimo

feio feiíssimo

feroz ferocíssimo

fiel fidelíssimo

frio friíssimo, frigidíssimo

livre libérrimo

magro macérrimo

mal malíssimo, péssimo

pobre paupérrimo

sábio sapientíssimo

sério seriíssimo
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a) referir-se ao momento presente / rela-

cionar-se a um termo anterior

b) indicar um termo próximo / referir-se a

um termo distante.

c) relacionar-se a um tempo próximo / in-

dicar um tempo distante.

d) ligar-se a um termo seguinte / ligar-se

a um termo anterior.

e) indicar um lugar próximo / indicar um

lugar distante.

12. (FGV–CONDER–2013) “É necessário

conter o espraiamento e estimular o

adensamento demográfico; privile-

giar o transporte público de alto ren-

dimento  em  redes multimodais;  criar

novas centralidades, oferecendo as

condições dos bairros se tornarem

autossuficientes; reduzir o passível

ambiental urbanizando as cidades

informais; e modernizar os  instrumen-

tos de governança e de  planejamento

das cidades”.

Nesse segmento do texto, se substi-

tuirmos as formas reduzidas subli-

nhadas por formas verbais desenvol-

vidas, ocorre um erro em:

a) conter / que se contenha

b) estimular / que se estimule

c) privilegiar / que se privilegie

d) criar / que se crie

e) reduzir / que se reduza

13. (FGV–CONDER–2013) A palavra pri-

vilégio é dessas palavras cuja grafia

sempre traz dificuldade a quem escre-

ve: com “e” ou com “i”?

Nas alternativas a seguir, assinale o

vocábulo que está grafado de  forma

errada.

a) campeão

b) cumeeira

c) pátio

d) crâneo

e) camaleão

VERBOS EM “OAR” / “UAR”

abençoar a-ben-ço-e

apaziguar a-pa-zi-gu-e

averiguar a-ve-ri-gu-e

aguar á-gue

enxaguar en-xá-gue

continuar con-ti-nu-e

perdoar per-do-e

VERBOS EM “UIR”

anuir a-nui

contribuir con-tri-bui

distribuir dis-tri-bui

fluir flui

influir in-flui

possuir pos-sui

retribuir re-tri-bui

14. (FGV–CONDER–2013) A norma culta

é respeitada nas frases a seguir, à

exceção de uma. Assinale-a.

a) “Quando saí da redação do jornal de-

pois de usar o computador pela pri-

meira vez, cheguei em casa e bati na

minha máquina”.

b) “Sabendo que ela aguentaria sem re-

clamar, como sempre, a pobrezinha”.

c) “Outra coisa: ele é mais inteligente que

você”.

d) “Sabe muito mais coisa e não tem ne-

nhum pudor em dizer que sabe”.

e) “Esse negócio de que qualquer máqui-

na só é tão inteligente quanto quem a

usa não vale com ele”.

15. (FGV–CONDER–2013) Assinale a al-

ternativa em que o termo abaixo não

exerça a função de complemento no-

minal, por não ser o paciente do termo

anterior.

a) Criação de um fundo.

b) Deterioração das cidades.

c) Provisão de recursos.

d) Situação de urgência.

e) Planejamento das cidades.
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RESPOSTAS:

01. A 09. E

02. A 10. A

03. C 11. A

04. D 12. D

05. C 13. D

06. E 14. A

07. B 15. D

08. D


