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Interpretação de texto
TEXTO I
Com todo o aparato de suas hordas guerreiras, não conseguiram as bandeiras realizar jamais a façanha levada
a cabo pelo boi e pelo vaqueiro. Enquanto que aquelas, no desbravar, sacrificavam indígenas aos milhares,
despovoando sem fixarem-se, estes foram pontilhando de currais os desertos trilhados, catequizando o nativo para
seus misteres, detendo-se, enraizando-se. No primeiro caso era o ir e voltar; no segundo, era o ir-e-ficar. E assim foi o
curral precedendo a fazenda e o engenho, o vaqueiro e o lavrador, realizando uma obra de conquista dos altos sertões,
exclusive a pioneira. (José Alípio Goulart, in Brasil do Boi)
1. Segundo o texto:
a) tudo que as bandeiras fizeram foi feito também pelo boi e pelo vaqueiro.
b) o boi e o vaqueiro fizeram todas as coisas que as bandeiras fizeram.
c) nem as bandeiras nem o boi e o vaqueiro alcançaram seus objetivos.
d) o boi e o vaqueiro realizaram seu trabalho porque as bandeiras abriram o caminho.
e) o boi e o vaqueiro fizeram coisas que as bandeiras não conseguiram fazer.
2. Com relação às bandeiras, não se pode afirmar que:
a) desbravaram
b) mataram
c) catequizaram
d) despovoaram
e) não se fixaram
3. Os índios foram:
a) maltratados
b) aviltados
c) expulsos
d) presos
e) massacrados
4. O par que não caracteriza a oposição existente entre as bandeiras e o boi e o vaqueiro é:
a) aquelas / estes
b) ir-e-voltar / ir-e-ficar
c) no primeiro caso / no segundo
d) enquanto / e assim
e) despovoando / pontilhando
5. “...catequizando o nativo para seus misteres...” Das alterações feitas na passagem acima, a que altera
basicamente o seu sentido é:
a) doutrinando o indígena para seus misteres
b) catequizando o aborígine para suas atividades
c) evangelizando o nativo para seus ofícios
d) doutrinando o nativo para seus cuidados
e) catequizando o autóctone para suas tarefas
6. O elemento conector que pode substituir a preposição “com” , mantendo o sentido e a coesão textual, é:
a) mesmo

b) não obstante
c) de
d) a respeito de
e) graças a
7. “...o aparato de suas hordas guerreiras...” sugere que as conquistas dos bandeirantes ocorreram com:
a) organização e violência
b) rapidez e violência
c) técnica e profundidade
d) premeditação e segurança
e) demonstrações de racismo e violência
TEXTO II
Você se lembra da Casas da Banha? Pois é, uma pesquisa mostra que mais de 60% dos cariocas ainda se
recordam daquela que foi uma das maiores redes de supermercados do país, com 224 lojas e 20.000 funcionários,
desaparecida no início dos anos 90. Por isso, seus antigos donos, a família Velloso, decidiram ressuscitá-la. Desta vez,
porém, apenas virtualmente. Os Velloso fizeram um acordo com a GW.Commerce, de Belo Horizonte, empresa que
desenvolve programas para supermercados virtuais. Em troca de uma remuneração sobre o faturamento, A GW
gerenciará as vendas para a família Velloso. A família cuidará apenas das compras e das entregas. (José Maria Furtado,
na Exame)
8. Segundo o texto, a família Velloso resolveu ressuscitar as Casas da Banha porque:
a) a rede teve 224 lojas e 20.000 funcionários.
b) a rede foi desativada no início dos anos 90.
c) uma empresa do ramo de programas para supermercados propôs um acordo
vantajoso, em que a rede só entraria com as compras e as entregas.
d) mais da metade dos cariocas não esqueceram as Casas da Banha.
e) a rede funcionará apenas virtualmente.
9. A palavra ou expressão que justifica a resposta ao item anterior é:
a) Você
b) desaparecida
c) Por isso
d) Desta vez
e) acordo
10. “Desta vez, porém, apenas virtualmente.” Com a passagem destacada acima, entende-se que as Casas da
Banha:
a) funcionarão virtualmente, ou seja, sem fins lucrativos.
b) não venderão produtos de supermercado.
c) estão associando-se a uma empresa de informática.
d) estão mudando de ramo.
e) não venderão mais seus produtos em lojas.
11. O pronome “Ia” não pode ser, semanticamente, associado a:
a) Casas da Banha
b) pesquisa
c) daquela
d) uma
e) desaparecida
TEXTO III
A fábrica brasileira da General Motors em Gravataí, no Rio Grande do Sul, será usada como piloto para a
implementação do novo modelo de negócios que está sendo desenhado mundialmente pela montadora. A meta da

GM é transformar-se numa companhia totalmente voltada para o comércio eletrônico. A partir do ano 2000, a
Internet passará a nortear todos os negócios do grupo, envolvendo desde os fornecedores de autopeças até o
consumidor final. “A planta de Gravataí representa a imagem do futuro para toda a GM”, afirma Mark Hogan, expresidente da filial brasileira e responsável pela nova divisão e-GM. (Lidia Rebouças, na Exame)
12. Segundo o texto:
a) a GM é uma empresa brasileira instalada em Gravataí.
b) a montadora fez da fábrica brasileira de Gravataí um modelo para todas as outras fábricas espalhadas pelo
mundo.
c) no Rio Grande do Sul, a GM implementará um modelo de fábrica semelhante ao que está sendo criado em
outras partes do mundo.
d) a fábrica brasileira da GM vinha sendo usada de acordo com o modelo mundial, mas a montadora pretende
alterar esse quadro.
e) a GM vai utilizar a fábrica do Rio Grande do Sul como um protótipo do que será feito em termos mundiais.
13. A opção que contraria as idéias contidas no texto é:
a) A GM vai modificar, a partir de 2000, a forma de fazer negócios.
b) Será grande a importância da Internet nos negócios da GM.
c) O consumidor final só poderá, a partir de 2000, negociar pela Internet.
d) O comércio eletrônico está nos planos da GM para o ano 2000.
e) A fábrica brasileira é considerada padrão pelo seu ex-presidente.
14. Deduz-se, pelo texto, que a fábrica brasileira:
a) será norteada pela Internet.
b) terá seu funcionamento modificado para adaptar-se às necessidades do mercado.
c) será transferida para Gravataí.
d) estará, a partir de 2000, parcialmente voltada para o comércio eletrônico.
e) seguirá no mesmo ritmo de outras empresas da GM atualmente funcionando no mundo.
15. Por “implementação” , pode-se entender:
a) complementação
b) suplementação
c) exposição
d) realização
e) facilitação
16. Segundo as idéias contidas no texto, a transformação que se propõe a GM:
a) não tem apoio dos fornecedores.
b) tem apoio do consumidor final.
c) tem prazo estabelecido.
d) é inexequível.
e) não tem lugar marcado.

