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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, abaixo, seu nome e número de inscrição. Assine no local
indicado. 

 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 
 
3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não

sendo permitidas perguntas aos Fiscais. 
 
4. Nesta prova, há dois tipos de questões: 

Questão discursiva, na prova de Redação. 
Questões de múltipla escolha, nas provas de Língua Portuguesa,
Literatura Brasileira, Literatura Portuguesa e Espanhol, em que há
somente uma alternativa correta. 

 
5. Ao receber a folha de respostas, examine-a e verifique se os dados nela 

impressos correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade,
comunique-a imediatamente ao Fiscal. 

 
6. Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em

cada questão, preenchendo o círculo correspondente, com caneta de
tinta preta ou azul-escura. 

 
7. Na folha de respostas, a marcação de mais de uma alternativa em uma

mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do círculo
destinado para cada marcação anulam a questão.  

 
8. Não haverá substituição de folha de respostas por erro de

preenchimento.  
 
9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os

candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos,
eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não-cumprimento dessas 
exigências implicará a exclusão do candidato deste Concurso. 

 
10. Ao concluir as provas, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal.

Aguarde autorização para devolver, em separado, o caderno de
provas, a folha de respostas e a folha da versão definitiva da
Redação, devidamente assinados. 

 
11. O tempo para o preenchimento da folha de respostas e para transcrição

da Redação está contido na duração desta etapa. 
 

DURAÇÃO DESTA ETAPA: 4 HORAS 
 

2 
REDAÇÃO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
LITERATURA BRASILEIRA 

 
LITERATURA PORTUGUESA 

 
ESPANHOL 

 
 

SALA 
  

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
  

    NOME DO CANDIDATO 
   
 
 
 

 
 
     ASSINATURA DO CANDIDATO 
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REDAÇÃO 
 

Para elaborar sua redação você deve escolher UMA entre três possibilidades para a abordagem do tema indicado. Observe 
rigorosamente as instruções a seguir. 

 
 

INSTRUÇÕES 
 
1. Não se esqueça de focalizar o tema proposto. 
2. A sua redação deve necessariamente referir-se aos textos de apoio ou dialogar com eles. Atenção, evite a mera colagem ou 

reprodução. 
3. Organize sua redação de modo que preencha entre 20 (mínimo) e 25 (máximo) linhas plenas, considerando-se letra de 

tamanho regular. 
4. Observe o espaçamento que indica início de parágrafo. 
5. Use a prosa como forma de expressão. Circunstancialmente, sua linguagem poderá ser adequada à situação de uso. 
6. Crie um título para seu texto e coloque-o na linha adequada. Atenção, não reproduza o tema no título. 
7. Comece a desenvolver seu texto na linha 1. 
8. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul-escura para transcrever a redação para a folha da versão definitiva. Evite 

rasuras. 
9. Verifique se, na folha da versão definitiva da redação, o número impresso corresponde ao de sua inscrição. Comunique ao 

Fiscal qualquer irregularidade. 
10. O tempo para a transcrição da redação na folha da versão definitiva está contido na duração desta etapa, ou seja, 4 (quatro) 

horas para a totalidade das questões da Prova do Segundo Dia. 
 

 
 

A coletânea de textos de apoio abaixo evidencia as diferenças sociais geradoras de um mundo paralelo na sociedade 
brasileira. Baseie-se nela para abordar o tema Sociedade: a vida no andar de baixo. Escolha UMA das três opções a seguir para 
escrever sua redação.  

 
1. Elabore um texto informativo, a ser divulgado no mural de seu colégio, que relacione o gráfico “Um outro Brasil” com os 

problemas apresentados na coletânea de textos. 
 
2. Imagine que você tenha resolvido participar de um concurso de histórias sobre o tema proposto, instituído pela Casa de 

Cultura de seu município. Dessa forma, escreva uma narrativa, cujo ambiente social se aproxime do “andar de baixo” 
sugerido no tema. 

 
3. Com base na coletânea de textos, produza um artigo de opinião para o jornal de seu colégio em que você se posicione 

quanto às idéias de Kate Lund, autora do texto “Entre o asfalto e o morro”. 
 

 
 

TEXTOS DE APOIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GANHAMOS
 

Não há registro na história brasileira de uma ação de tamanho impacto promovida por 
delinqüentes, como se viu, na segunda-feira passada, quando o Rio de Janeiro fechou as portas 
devido às ameaças de traficantes – era como se fosse decretada, na marra, uma greve geral. 

As portas fechadas pelo pânico foram um dos melhores retratos da barbárie e da sensação de 
vulnerabilidade já produzidos no Brasil. Resumiram-se ali os efeitos da exclusão social tão 
alardeados nas promessas de segurança dos candidatos: seja a falta de segurança nas ruas, 
repletas de marginais, seja a instabilidade nas empresas, onde é grande o risco de demissões. 

O mais profundo “discurso” político, nestas eleições, entretanto, não foi proferido por nenhum 
candidato, mas emanou de um filme – Cidade de Deus –, em que se revela a cadeia de omissões 
que combina baixa escolaridade, desemprego, subemprego, drogas, ausência de lazer e 
desestruturação familiar com impunidade e corrupção policial. 
 

(Adaptado de: DIMENSTEIN, Gilberto. Folha de S. Paulo, 06 out. 2002. Cotidiano, p. 6.)
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A COSMÉTICA DA FOME
 

Do ponto de vista técnico e narrativo, Cidade de Deus ganha certificado ISO 9002. Flui com 
dinamismo, possui ótimos atores, tem estrutura ágil, com avanços e recuos no tempo. 

Cidade de Deus é um neto fashion, tatuado e cheio de piercing de Rio 40 Graus (1955), de 
Nelson Pereira dos Santos, marco dos retratos sobre as agruras do povo brasileiro. Cada filme 
reflete seu período. Rio 40 Graus tinha uma proximidade com os pobres, ali vistos como os 
vizinhos ignorados. Em Cidade de Deus, o pobre é “o outro”, um estrangeiro selvagem, distante 
apesar de tão próximo. Ele está em um mundo bárbaro, à parte, com regras próprias, sintoma de 
uma sociedade partida, sem elos entre seus andares. O abismo social resultou no não-
reconhecimento de um vizinho pelo outro. A aproximação se dá a distância e evita o choque entre 
as diferenças sociais. Ilhados em um novo quilombo, os personagens não reagem aos de cima. 
Matam-se uns aos outros e são opressores de si mesmos. Cidade de Deus esvazia a idéia de 
contraste. Permite ao espectador se sentir longe daquilo. 

 
(Adaptado de: EDUARDO, Cléber. Época, 26 ago. 2002. Cinema, p. 82-83.) 

O PAÍS DOS INCLUÍDOS
 

Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), o faturamento e o total de 
visitantes a esse tipo de estabelecimento triplicaram em uma década. Isso dá ao país a décima 
posição no ranking mundial do setor. 

Há dezenas de razões que explicam esse crescimento – uma delas é que ele acontece à 
custa de uma diminuição no comércio de rua, que junta desconforto com insegurança. A melhor 
explicação, porém, está no casamento das ofertas disponíveis nesses centros comerciais com os 
interesses das pessoas que vivem do lado de fora. Não existem mais shoppings que tenham 
apenas lojas de roupas nem gente que os freqüente somente para fazer um tipo de compra. É até 
comum encontrar nesses lugares indivíduos que saíram de casa sem a menor intenção de 
consumir alguma coisa – e que acabam consumindo lazer, uma mercadoria cuja oferta está em 
alta. 

Construídos para os incluídos da economia, os shoppings são criticados por cientistas sociais 
por supostamente obstruírem, para quem está do lado de dentro, também a visão de um Brasil 
em que a maioria não tem nem roupa para freqüentar esse tipo de ambiente. “Embora eles não 
sejam mais voltados apenas para os ricos, ainda atendem a uma minoria”, diz Rosemare Santos 
Maia, professora da Escola de Serviço Social da UFRJ. 
 

(Adaptado de: EDWARD, José. Veja, 02 out. 2002. Consumo, p. 118-120.) 
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UM OUTRO BRASIL 

 
Menos de 10% dos brasileiros ganham mais de 2.000 reais. Entre os 
freqüentadores de shoppings, 70% estão nessa situação. Veja outras 
comparações. 
 

 No 
Brasil 

No 
Shopping 

Renda Mensal 
(em reais) 600 2.000 

Possuem 
Casa Própria 73,4% 82% 

Têm carro 32,7% 71% 

Vêem TV por 
Assinatura 8% 33% 

Usam telefone celular 18,5% 75% 

Têm computador 12,6% 80% 

Acessam a 
Internet em casa 8,6% 55% 

 

Fontes: Abrasce, IBGE, Latin Panel, Ibope, Toledo & Associados, Abta, Multiplan/Renasce e Saphyr Administradora de Shopping Centers. 
Amostra: 35.000 entrevistas, em dez shoppings de seis cidades. (EDWARD, José. Veja, 02 out. 2002. Consumo, p. 120.) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRE O ASFALTO E O MORRO
 

... Se existe uma pirâmide no crime, deveríamos estar atacando o pé dessa pirâmide, e não a 
cabeça. É importante tirar do crime a galera que ainda está entrando nele. O problema é que a 
sociedade não quer se sujar e acaba usando a polícia para afastar os excluídos. Ela prefere fingir que 
não está enxergando nada. E nós somos cúmplices dessa situação. (...) A primeira vez que pensei em 
favela como comunidade foi em 1996, quando subi o Santa Marta para produzir o clipe do Michael 
Jackson. Foi aí que eu comecei a reparar que existia uma outra sociedade, com outros códigos. (...) 
Foi a primeira vez que vi meninos no tráfico. Foi aí que comecei a questionar os rótulos que havia 
aceitado da imprensa. Não podia mais continuar olhando para um menino de uns 12 anos de idade e 
enxergá-lo como um monstro. Para um menino desse, o tráfico na favela é quase um caminho natural. 
É muito injusto julgarmos o outro sem nos colocarmos na sua posição. Temos de questionar esse 
sistema. Comecei a perceber que não entendia nada do meu mundo, do meu país. 

 
(LUND, Kate. Isto É, 02 out. 2002, p. 7-11.)

(Trechos da entrevista concedida a Chico Alves e Liana Melo)
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LÍNGUA PORTUGUESA * LITERATURA BRASILEIRA * LITERATURA PORTUGUESA 
 
Leia o texto abaixo e responda às questões 01 e 02.  
 

“Modesto, pintado de um controverso verde e com a fachada em forma de ondas, o edifício Ypiranga seria mais uma 
brava reminiscência da década de 50 em Copacabana, na Zona Sul carioca, caso não abrigasse o famoso escritório de Oscar 
Niemeyer. Para se chegar à toca do Arquiteto do Século é preciso sair do elevador no nono andar e subir uma escadinha 
meio rocambolesca, improvável em projetos arquitetônicos de hoje. Despojado de qualquer sofisticação ou modismo, o 
escritório é uma lufada de bom gosto, todo branco, com janelões de vidro que emolduram o mar azul. Nas paredes, a marca 
do dono: retas e curvas em total liberdade a formar desenhos e pilares filosóficos (...).” 

        (LOBATO, Eliane. Isto É, 16 out. 2002. p. 7.) 
 
01 - Sobre o escritório descrito no texto, é correto afirmar: 

 
a)  Apesar de luxuoso e aconchegante, tem uma decoração bastante comum. 
b)  O acesso a ele se dá por uma escada antiquada para os modernos padrões arquitetônicos. 
c)  Sua decoração é muito sofisticada e segue as tendências da moda atual. 
d)  Seu estilo segue o padrão convencional da fachada do edifício. 
e)  Segue as tendências da moda atual, mas não reflete a personalidade de seu proprietário.    

 
02 - Os adjetivos “controverso”, “brava” e “rocambolesca” utilizados no texto para caracterizar “verde”, “reminiscência” e 

“escadinha” podem ser entendidos, respectivamente, como: 
 
a) escuro, constante e estreita. 
b) agressivo, desfeita e de metal. 
c) discutível, resistente e espiralada. 
d) espalhafatoso, agradável e íngreme. 
e) sombrio, agressiva e fora de moda.  

 
Leia o texto abaixo e responda às questões 03 e 04.  
  
 

“Doce pronto tem em qualquer lugar. Mas algumas pessoas teimam em fazer em casa. Doce feito em casa é sempre 
mais gostoso. Quem faz doce sabe disso. E sabe também que o melhor açúcar é o açúcar União. A gente ama quem ama 
fazer doce com nosso açúcar: gente como você, que faz doce em casa com todo carinho. E, pode ter certeza, carinho não se 
encontra em qualquer lugar. A nossa União é com você.” 

(Revista Cláudia, ano 38, n. 6, jun. 1999. p. 204-205.) 
 
03 - As mensagens publicitárias caracterizam-se por apresentar exposições convincentes com o objetivo de persuadir o 

leitor e influenciar sua opinião. Nesse sentido, que recurso o texto utiliza? 
 

a) Oposição entre pratos feitos com o açúcar União e os feitos com outro açúcar. 
b) Justaposição de adjetivos, como em “doce pronto”. 
c) Comparação entre o ato de cozinhar e as relações familiares. 
d) Pressuposição de que o leitor, tratado por “você”, faz doce em casa e com carinho. 
e) Uso de termos clichês, próprios de manuais de culinária. 

 
04 - O que contribui para a força persuasiva desse texto é: 
 

a) A repetição dos termos “doce”, “casa” e “açúcar”. 
b) O uso de termos de sentido vago, como “qualquer” e “algumas”. 
c) O sentido de humor dos adjetivos “gostoso” e “melhor”. 
d) O emprego do termo “gente”, que no texto significa “qualquer pessoa”. 
e) A crítica ao hábito dos que ainda fazem doce em casa.  
 
 

A questão 05 refere-se ao texto abaixo. 
 

“As línguas constituem sistemas de comunicação verbal. Conquanto a fala seja da maior importância, fator fundamental 
de humanidade no homem, a nossa capacidade de comunicar conteúdos expressivos não se restringe às palavras; nem são 
elas o único modo de comunicação simbólica. Existem, na faixa de mediação significativa entre nosso mundo interno e o 
externo, outras linguagens além das verbais.” 

(OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Petrópolis: Vozes, 1999. p. 24.) 
 

05 - Segundo o texto, é correto afirmar:  
 

a) Nada pode substituir as palavras como forma de comunicação. 
b) A capacidade humana de comunicação limita-se às linguagens não-verbais.  
c) A fala não é o único elemento a considerar em situações de comunicação simbólica. 
d) A fala é indispensável na mediação entre nosso mundo interno e o externo.  
e) Para comunicar conteúdos expressivos, é prioritário dominar as linguagens não-verbais. 
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As questões de 06 a 08 referem-se ao texto abaixo. 
 

“Os ursos hibernam, de fato? A resposta depende da definição de ‘hibernação’. Na literatura mais antiga, o termo era 
descrito como dormência associada a baixa temperatura corporal. Hoje, no entanto, é definido como redução do metabolismo 
em resposta à diminuição da disponibilidade de recursos e à baixa temperatura do ambiente. A temperatura do corpo do 
animal necessariamente não se reduz. Durante muito tempo, parte da literatura especializada considerou — e ainda hoje há 
quem considere — o urso-preto-americano (Ursus americanus) e o urso-pardo (Ursus arctos), por exemplo, como falsos 
hibernantes, já que eles são capazes de manter a temperatura corporal elevada durante o período de hibernação. Segundo a 
definição mais moderna, eles podem ser considerados hibernantes altamente eficientes, pois dormem meses seguidos sem 
comer, beber ou eliminar excreções. Mantêm, portanto, suas taxas metabólicas em níveis muito baixos. Na preparação para o 
inverno, o Ursus americanus aumenta a capacidade de isolamento térmico graças ao espessamento de sua pele e de seus 
pêlos e acumula grande quantidade de gordura, que se deposita em espessas camadas. Essas alterações metabólicas, 
aliadas à posição encolhida que adota para reduzir a área de perda de calor, permitem que o animal conserve a temperatura 
corporal elevada (em torno de 31 ºC) e, conseqüentemente, desperte rapidamente em situações de perigo. Os especialistas 
fiéis à associação de hibernação com queda da temperatura do organismo consideram que os ursos passam por um processo 
de ‘letargia do inverno’ e não seriam, portanto, animais hibernantes.” 

(PAGLIA, Adriano. Ciência Hoje, v. 31, set. 2002. O leitor pergunta, p. 6.) 
 
 

06 - É correto afirmar que o texto em foco é predominantemente:  
 
a) narrativo, porque apresenta um relato da história da hibernação dos ursos. 
b) expositivo, pois apresenta informações referentes a um tipo de comportamento dos ursos. 
c) instrucional, uma vez que direciona o leitor a lidar com a hibernação dos ursos. 
d) argumentativo, porque tenta convencer o leitor a aceitar uma teoria sobre a hibernação dos ursos. 
e) descritivo, pois reproduz com detalhes o comportamento geral dos ursos. 
 

07 - Segundo o texto, no período de dormência, são responsáveis pela elevada temperatura corporal dos ursos: 
 
a) a diminuição de recursos hídricos e o inverno rigoroso. 
b) a baixa temperatura ambiente e o processo letárgico. 
c) a falta de fome e de sede e a não eliminação de excreções. 
d) a capacidade de despertar rapidamente em situações de perigo. 
e) as alterações metabólicas e a posição adotada ao dormir. 

 
08 - Na oração “... que se deposita em espessas camadas”, da antepenúltima frase, o pronome relativo “que” retoma a 

expressão antecedente: 
 
a) capacidade de isolamento térmico. 
b) espessamento de sua pele e de seus pêlos. 
c) grande quantidade de gordura. 
d) preparação para o inverno. 
e) Ursus americanus. 
 

 
 
A questão 09 refere-se à tabela a seguir. 
 

TAXA GERAL DE DESEMPREGO 
1995 2002 
4,4% 7,5% 

TAXA DE DESEMPREGO ENTRE OS QUE TÊM DOZE OU MAIS ANOS DE ESTUDO 
1995 2002 
2,2% 4% 

(Veja, 4 set. 2002.) 
 
09 - Com base na leitura da tabela acima, é correto afirmar:  
 

a) Apesar de ser maior o problema do desemprego entre pessoas que têm um grau mais elevado de escolaridade, nos 
últimos anos a situação tem se invertido. 

b) A condição de terem doze ou mais anos de estudo não foi suficiente para impedir que a taxa de desemprego aumentasse 
entre os trabalhadores nessa faixa de escolaridade. 

c) O nível de desemprego entre trabalhadores com mais anos de estudo acompanhou a mesma tendência decrescente do 
nível de desemprego entre trabalhadores em geral. 

d) Não se percebe na taxa de desemprego nenhuma variação relacionada ao nível de escolaridade dos trabalhadores. 
e) Há uma grande disparidade entre o aumento na taxa geral de desemprego e o aumento na taxa referente aos 

trabalhadores com doze ou mais anos de estudo. 
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A questão 10 refere-se à charge abaixo. 
 

 
(O Pasquim, n. 36, 22 out. 2002.) 

 
10 - Em relação à charge, é correto afirmar: 

 
a) Trata-se de texto marcado por gírias, o que faz com que haja um desacordo entre a imagem e o título. 
b) O sentido da palavra “rotina”, na charge, é contraditório, pois ela está se referindo a práticas sociais incomuns. 
c) A expressão “mané” resume, no texto, o desejo manifestado pelo bandido de ter uma atividade mais emocionante. 
d) Trata-se de texto não-verbal que idealiza o papel do trabalhador nas mais diferentes esferas da sociedade. 
e) A figura do personagem da charge reproduz fielmente o profissional de segurança dos grandes centros urbanos.  
 
 

A questão 11 refere-se ao texto abaixo. 
 

O RECRUTA  
 
“O noivo da moça 
Foi para a guerra 
E prometeu se morresse 
Vir escutar ela tocar piano 
Mas ficou para sempre no Paraguai” 

(ANDRADE, Oswald de. Obras completas. São Paulo: Ed. Globo/Secretaria de Estado da Cultura, 1990. p. 86.) 
 

11 - Sobre o poema de Oswald de Andrade, é correto afirmar: 
 

a) A ironia presente no poema reforça o caráter de irreverência num texto com tendência prosaica. 
b) A prática do poema curto revela o desprezo do eu-lírico pelo tema da Guerra do Paraguai. 
c) A expressão “se morresse” do terceiro verso indica a certeza da moça de que seu noivo não voltaria. 
d) A expressão “Vir escutar ela” revela um desconhecimento do autor sobre a norma gramatical. 
e) O termo “Mas” do último verso confirma a única interpretação possível do texto, já anunciada nos versos três e quatro. 

 
 
A questão 12 refere-se ao texto abaixo. 
 

“Com os anos, Marília, o gosto falta, 
e se entorpece o corpo já cansado: 
triste, o velho cordeiro está deitado, 
e o leve filho, sempre alegre, salta. 
A mesma formosura 
é dote que só goza a mocidade: 
rugam-se as faces, o cabelo alveja, 
mal chega a longa idade. 
 

Que havemos de esperar, Marília bela? 
Que vão passados os florescentes dias? 
As glórias que vêm tarde, já vêm frias, 
e pode, enfim, mudar-se a nossa estrela. 
Ah! não, minha Marília, 
aproveite-se o tempo, antes que faça 
o estrago de roubar ao corpo as forças, 
e ao semblante a graça.” 

(GONZAGA, Tomás Antônio. Marília de Dirceu. Rio de Janeiro: Tecnoprint, [s.d.] p. 14.) 
 
12 - Com base nesses versos, assinale a alternativa correta. 
 

a) Apesar de sua idade já muito avançada, o eu-lírico ainda se mostra disposto ao amor. 
b) Marília deve acompanhar o poeta em sua velhice, mesmo que isso traga recordações inglórias da juventude. 
c) O eu-lírico faz um chamamento à sua musa para juntos viverem o tempo presente de suas juventudes. 
d) O poema explora o motivo da mulher inacessível e misteriosa, desejada por um homem cansado e doente. 
e) Resta aos amantes a doçura da contemplação dos filhos, expressa em “o velho cordeiro está deitado, / e o leve filho, 

sempre alegre, salta”. 
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13 - Quais dos assuntos abaixo são contemplados no livro de crônicas Um cartão de Paris, de Rubem Braga?  
Depois de analisá-los, assinale a alternativa que responde corretamente a essa pergunta. 
 

I. Aventuras policiais vividas no passado recente. 
II. Casos amorosos com desenlaces trágicos. 
III. Recordações melancólicas do passado. 
IV. Caracterizações de pessoas da vida real, inclusive escritores. 
V. Situações e circunstâncias narradas com humor ou ironia. 

 

a) Apenas I, II e V. 
b) Apenas III, IV e V. 
c) Apenas II, III e IV. 
d) Apenas I, III e IV. 
e) Apenas II, IV e V. 
 

14 - Em Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, a palavra “severino(a)” apresenta-se como substantivo 
próprio, substantivo comum e adjetivo. Tal fato ocorre porque, nessa obra, a palavra “severino(a)”:  

 
a) Designa aquele que fala, além de outras personagens que, em virtude das dificuldades impostas pela vida, caracterizam-

se por assumir a disciplina como norma de conduta. O termo qualifica a existência como permanente cuidado de não se 
expor a repreensões e censuras. 

b) Designa a individualidade austera do protagonista e a individualidade flexível de outros homens e mulheres escorraçados 
do sertão pela seca. O termo qualifica a existência como busca constante de superação das dificuldades. 

c) Designa o protagonista como ser inflexível, bem como outros retirantes que também se caracterizam pela rigidez diante 
da vida. O termo qualifica a existência como possibilidade de impor condições com rigor.  

d) Designa aquele que fala, além de outros homens e mulheres que se caracterizam pelo rigor consigo mesmos e com os 
outros. O termo qualifica a existência humana como marcada pela austeridade nas opiniões. 

e) Designa aquele que fala, o protagonista do auto, bem como os retirantes que, como ele, foram escorraçados do sertão 
pela seca e da terra pelo latifúndio. O termo qualifica a existência como realidade dura, áspera. 

 
15 - Sobre o romance Senhora de José de Alencar, é correto afirmar: 

 
a) Representando a chamada primeira geração romântica indianista, a obra tem como características mais relevantes a 

volta ao passado histórico, o medievalismo, a criação do herói nacional e a religiosidade. 
b) Alguns ingredientes do Romantismo que podem ser apontados no romance Senhora são: personagens dominadas por 

instintos, preocupação com classes sociais marginalizadas e apresentação de uma condição biológica do mundo.  
c) É evidente o paralelo temático entre Senhora e Inocência, romances de José de Alencar e Visconde de Taunay, 

respectivamente. Em ambos, o recurso à paisagem, à fauna e à flora destina-se a compor as personagens e serve para 
circunscrever a essência da prosa realista brasileira. 

d) O livro Senhora origina-se das propostas nacionalistas do movimento romântico porque apresenta uma tendência à 
representação da cultura popular e propõe a volta às origens da nação brasileira. 

e) Nesse romance os protagonistas mantêm um conflito ao longo da narrativa, revelando uma oposição entre o mundo do 
amor e o do dinheiro. Com isso, a obra traz marcas da sociedade burguesa brasileira em formação. 

 
 
A questão 16 refere-se aos textos abaixo. O primeiro é uma citação do romance O cortiço, de Aluísio Azevedo. O 
segundo, o trecho de um comentário sobre o romance. 
 

Texto 1 
 

“De cada casulo espipavam homens armados de pau, achas de lenha, varais de ferro. Um empenho coletivo os agitava agora, 
a todos, numa solidariedade briosa, como se ficassem desonrados para sempre se a polícia entrasse ali pela primeira vez. 
Enquanto se tratava de uma simples luta entre dois rivais, estava direito! ‘Jogassem lá as cristas, que o mais homem ficaria 
com a mulher!’ mas agora tratava-se de defender a estalagem, a comuna, onde cada um tinha a zelar por alguém ou alguma 
coisa querida.” 

(AZEVEDO, Aluísio, O cortiço. 26. ed. São Paulo: Martins, 1974. p. 139.) 
 

Texto 2 
 

“O cortiço é um romance de muitas personagens. A intenção evidente é a de mostrar que todas, com suas particularidades, 
fazem parte de uma grande coletividade, de um grande corpo social que se corrói e se constrói simultaneamente.” 

(FERREIRA, Luiz Antônio. Roteiro de leitura: O cortiço de Aluísio Azevedo. São Paulo: Ática, 1997. p. 42.) 
 
16 - Sobre os textos, assinale a alternativa correta. 
 

a) No Texto 1, por ser ele uma construção literária realista, há o predomínio da linguagem referencial, direta e objetiva; no 
Texto 2, por ser ele um estudo analítico do romance, há o predomínio da linguagem estética, permeada de 
subentendidos. 

b) A afirmação contida no Texto 2 explicita o modo coletivo de agir do cortiço, algo que também se observa no Texto 1, o 
que justifica o prevalecimento de um termo coletivo como título do romance. 

c) Tanto no Texto 1 quanto no Texto 2 há uma visão exacerbada e idealizada do cortiço, sendo este considerado um lugar 
de harmonia e justiça. 

d) No Texto 1 prevalece a desagregação e corrosão da grande coletividade a que se refere o Texto 2. 
e) O que se afirma no Texto 2 vai contra a idéia contida no Texto 1, visto que no cortiço jamais existe união entre os seus 

moradores. 
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17 - O coronelismo integrou a cena política brasileira entre o final do século XIX e as primeiras décadas do XX. 
Geralmente os coronéis eram grandes proprietários de terras, mas entre eles havia também comerciantes, médicos, 
bacharéis e padres. Era o coronel quem dava base de sustentação política para as oligarquias e representantes do 
governo estadual nos municípios. Que trecho abaixo integra um romance social da segunda fase do Modernismo 
brasileiro, que apresenta como uma das personagens centrais um coronel? 
 
a) “As fábricas apitavam. 

Grazia ria com a Rosa. 
– Meu irmão foi e deu uma bruta surra na cara dele. 
– Bem feito! Você é uma danada, Rosa, Xi!...” 

b) “Quando Cirino penetrou no quarto da filha do mineiro, era quase noite, de maneira que, no primeiro olhar que atirou ao 
redor de si, só pôde lobrigar, além de diversos trastes de formas antiquadas, uma dessas camas, muito em uso no 
interior; altas e largas, feitas de tiras de couro engradadas. Estava encostada a um canto, e nela havia uma pessoa 
deitada.” 

c) “Seu Lula era agora capitão Lula de Holanda. Os negros do Santa Fé minguavam. Nicolau fora vendido, dois outros 
haviam morrido de febres. (...) Apesar de tudo, as terras davam o que podiam, e o feitor Deodato botara as coisas para 
diante. O sogro deixara dinheiro de ouro. Para o tempo era uma pequena fortuna. Seu Lula não queria tocar naquilo. 
Seria para a educação da filha.” 

d) “O Coronel Jurupari ouviu calado a narração do estranho caso. Fez em seguida duas ou três perguntas hábeis com o 
intuito de esclarecê-lo tanto quanto possível. Chamou de lado o major e o tenente, os três discutiram muito, emitiram 
suas opiniões sobre assuntos de estratégia e balística que pareciam oportunos naquela emergência, fumaram vários 
cigarros. Afinal o coronel entre o major e o tenente avançou até a margem de binóculo em punho.” 

e) “Raras vezes aparecia Fernando, que arranjava uma desculpa qualquer para justificar sua ausência. A menina, que não 
pensava em interrogá-lo, também não contestava esses fúteis inventos. Ao contrário buscava afastar da conversa o tema 
desagradável.” 

 
18 - Antônio Alcântara Machado introduz na literatura brasileira uma nova personagem, o ítalo-brasileiro. Sua obra 

Novelas Paulistanas registra o imigrante em várias situações. Que alternativa abaixo sintetiza a visão desse autor 
sobre o imigrante italiano? 

 
a) Gente pobre e humilde que sofre continuamente na inclemência tropical, esperando poder voltar para a pátria-mãe, a 

Itália. 
b) Imigrantes burgueses que se estabeleceram no Brasil como uma elite política e econômica. 
c) Operários e pequenos comerciantes integrados pouco a pouco à cena brasileira, mas ligados afetivamente à Itália 

através das notícias dos jornais e das associações esportivo-recreativas.  
d) Operários e pequenos comerciantes pouco integrados à paisagem urbana paulistana, em decorrência de sua origem rural 

e rústica. 
e) Gente miúda vista de forma irônica e cômica, porque imigrantes incapazes e ignorantes, que servem ao riso dos grandes 

proprietários de terra. 
 
 

A questão 19 refere-se ao trecho abaixo, sobre o romance Inocência, de Visconde de Taunay. 
 

“Ao se colocar como um meticuloso observador das situações, o narrador de Inocência nos oferece descrições da paisagem 
que mais parecem pequenos quadros pintados com palavras, criando a impressão de um cenário vivo, cujos elementos são 
descritos em suas formas e cores com a precisão de algo sensível, vigoroso, grandioso.” 

(MACHADO, Irene A. Roteiro de Leitura: Inocência de Visconde de Taunay. São Paulo: Ática, 1997. p. 89.) 
 
19 - Quais trechos do romance correspondem às observações de Irene Machado sobre as descrições da paisagem em 

Taunay? Depois de analisá-los, assinale a alternativa que responde corretamente a essa pergunta. 
 

I. “Ora é a perspectiva dos cerrados, não destes cerrados de arbustos raquíticos, enfezados e retorcidos de São Paulo e 
Minas Gerais, mas de garbosas e elevadas árvores que, se bem não tomem todas o corpo de que são capazes à beira 
das águas correntes ou regadas pela linfa dos córregos, contudo ensombram com folhuda rama o terreno que lhes fica 
ao derredor e mostram na casca lisa a força da seiva que as alimenta (...).” 

 
II. “Não há ponto em que não brote o capim, em que não desabrochem rebentões com o olhar sôfrego de quem espreita 

azada ocasião para buscar a liberdade, despedaçando as prisões de penosa clausura.” 
 
III. “Não haviam descontinuado as visitas feitas a Cirino por enfermos de muitas léguas em torno. (...) Prescreveu-lhe Cirino 

amargo do campo, genciana e quina, e ordenou-lhe certas cautelas firmadas na voz geral, mas com algum fundo de 
razão.” 

 
IV. “Riscava-se o horizonte de dúbias linhas vermelhas, prenúncio mal percebível da manhã; nos espaços pestanejavam as 

estrelas com brilho bastante amortecido, ao passo que fina e amarelada névoa empalidecia o tênue segmento iluminado 
do argento astro.” 

 
V. “Decorreram dias, sem que os dois tocassem mais no assunto que lhes moía o coração. Ambos, calmos na aparência, 

viviam vida comum, visitavam as plantações, comiam juntos, caçavam e só se separavam à hora de dormir, quando o 
mineiro ia para dentro e Manecão para a sala dos hóspedes.” 

 
a) Apenas I, II, III. 
b) Apenas I, II, IV. 
c) Apenas I, III, IV. 
d) Apenas II, III, IV. 
e) Apenas II, III, V. 
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20 - Os versos abaixo são um trecho da canção “Amor I Love You”, de Carlinhos Brown e Marisa Monte. Este constitui 
um exemplo de texto marcado pelo tom romântico em que o amor é tratado como refúgio e referência diante das 
dificuldades do dia-a-dia.  
 

 
“Deixa eu dizer que te amo 
Deixa eu pensar em você 
Isso me acalma me acolhe a alma 
Isso me ajuda a viver” 
 

Considerando-se o romance O primo Basílio (1878), de Eça de Queirós, especialmente as suas personagens Juliana 
e Luísa, é correto afirmar que o tom romântico presente na letra da canção citada acima: 

 
a) É próprio a Juliana, moça pobre e apaixonada por Basílio. 
b) É próprio a Luísa, personagem tipicamente realista, envolvida em paixões por interesse. 
c) É próprio a Luísa, ainda que a personagem esteja inserida no contexto da classe média portuguesa, representada sob 

um ponto de vista realista assumido pelo narrador. 
d) É próprio a Juliana, ainda que a descrição do “Paraíso” enquadre-se na estética realista. 
e) É próprio às duas personagens, já que Juliana e Luísa são figuras frágeis e que se deixam levar pelas grandes paixões. 
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ESPANHOL 
 

Leia o texto abaixo e responda às questões 21, 22 e 23. 
 

La trama del bioterrorismo estalla en EEUU 
 

Un científico vinculado a la CIA y al Pentágono, principal sospechoso de los atentados con ántrax 
 
Nueve meses después de que comenzara la investigación de los atentados con ántrax en EEUU no se ha identificado ningún 
sospechoso. Los estadounidenses se preguntan si es ineficacia por parte del FBI o existe una conspiración de silencio. Esta 
segunda hipótesis ha sido defendida por científicos y medios de comunicación, que denuncian una trama de encubrimiento al 
más alto nivel por temor a que el bioterrorista pueda revelar programas secretos de guerra bacteriológica si es capturado. Las 
voces acusadoras apuntan a Steven Hatfill, un científico estadounidense ligado a la CIA y al Pentágono, cuya enigmática 
trayectoria comienza en los años setenta al servicio tanto del Ejército de EEUU como del régimen racista de la antigua 
Rodesia (actual Zimbabue). Actualmente trabaja en misiones especiales del Gobierno norteamericano en Asia. 
Y luego está la pieza del rompecabezas  que desde el principio ha intrigado a los investigadores: la misteriosa dirección en el 
remite de las cartas a los senadores demócratas Tom Dashle y Patrick Leahy y al periodista de la NBC Tom Brokaw: 
Greendale School. Hace dos semanas la cadena de televisión ABC News encontró una respuesta: el colegio junto a la 
residencia de Hatfill en Zimbabue se llamaba Greendale School. 
Su presente sigue siendo enigmático. Aparentemente continúa trabajando en misiones especiales del Gobierno en Asia 
Central, a pesar de la nube de sospecha que le rodea a raíz de que en octubre le denunciaron sus colegas como posible 
autor de los atentados y de que días atrás hayan salido a la luz otras inquietantes coincidencias, como el estudio que 
patrocinó hace dos años sobre el impacto de un ataque de ántrax por correo, que parece un guión de lo ocurrido. El rastro de 
pistas lleva desde la antigua Rodesia hasta Florida, el Estado donde se detectó el primer ataque con ántrax en la empresa de 
publicaciones American Media, a pocos kilómetros de donde viven los padres de Hatfill y donde él había alquilado un 
almacén. (Los demás casos fueron en Washington y Nueva York, siempre dirigidos contra políticos y medios de 
comunicación, aunque infectaron a empleados de las oficinas de reparto de correo). 
El columnista del diario The New York Times Nicholas Kristof escribía la semana pasada: “Si el señor Z (refiriéndose a Hatfill) 
fuera árabe, ya estaría en la cárcel, pero es un americano de pura cepa muy próximo al Departamento de Defensa, la CIA y al 
programa de biodefensa”. Además del Times, la lista de medios que ha retado al FBI a que investigue seriamente a Hatfill 
incluye el Baltimore Sun, The American Prospect, Dallas Morning News y la cadena ABC, así como la Federación de 
Científicos Americanos, una institución respaldada por más de medio centenar de premios Nobel. La respuesta del FBI ha 
sido calificar a Hatfill como una “persona interesante”. 

(Adaptado de: El País, 07 jul. 2002.) 
 
21 - De acordo com o texto: 
 

a) Há indícios de que o principal suspeito dos atentados com antraz nos EUA seja um cientista do Zimbábue que, no 
passado, realizou missões especiais na CIA e no Exército norte-americano. 

b) Os atentados com antraz nos EUA fazem parte de uma trama bioterrorista encabeçada por um grupo de cientistas 
estrangeiros, ex-colaboradores do FBI e da CIA. 

c) Os programas secretos de guerra bacteriológica realizados nos EUA patrocinaram estudos que amenizaram o impacto do 
ataque com antraz pelos correios, ocorrido no país. 

d) Há indícios de que um cientista norte-americano, com expressiva atuação junto à CIA e ao Pentágono, seja o 
responsável pelos atentados com antraz nos EUA. 

e) Segundo a comunidade científica e os meios de comunicação norte-americanos, a autoria dos atentados com antraz nos 
EUA continua sem definição, por conta da ineficácia do FBI. 

 
22 - De acordo com o texto, é correto afirmar: 
 

a) Os democratas Tom Dashle e Patrick Leahy desvendaram o mistério sobre o endereço do remetente das cartas 
contaminadas, Greendale School, onde estudaram com o autor dos atentados. 

b) Existe uma conspiração entre os membros da comunidade científica norte-americana no sentido de camuflar os indícios 
que levam à suspeita de Steven Hatfill como responsável pelos atentados com antraz nos EUA. 

c) Por conta das investigações do FBI, o principal suspeito dos atentados com antraz nos EUA foi desvinculado da CIA e 
das missões especiais do Governo norte-americano. 

d) O FBI definiu uma lista dos principais meios de comunicação (impressa e televisiva) suspeitos de envolvimento com o 
autor dos atentados com antraz nos EUA. 

e) A possível resposta para o enigma de uma das principais pistas que levam ao suspeito dos atentados com antraz nos 
EUA, o endereço do remetente das cartas contaminadas, foi encontrada pela rede de televisão norte-americana ABC 
News. 

 
23 - De acordo com o texto, é correto afirmar: 
 

a) Apesar das cobranças para que fosse feita uma séria investigação sobre Hatfill, a resposta do FBI foi qualificá-lo como 
uma “pessoa interessante”. 

b) Baltimore Sun, The American Prospect, Dallas Morning News, ABC e a Federación de Científicos Americanos são 
instituições respaldadas por vencedores do Prêmio Nobel, como o cientista norte-americano Hatfill. 

c) A Federación de Científicos Americanos discorda da investigação proposta pelos meios de comunicação, pois a 
qualificação de Hatfill como uma “pessoa interessante” não corresponde ao perfil de um cientista. 

d) Nicholas Kristof é colaborador do senhor Z, um cientista árabe renomado. 
e) Com base na séria investigação sobre Hatfill feita pelo FBI, os meios de comunicação o qualificaram como uma “pessoa 

interessante”. 
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A figura e o texto abaixo referem-se às questões 24, 25 e 26. 
 
 

El padre de la Torre Eiffel: Gustave Eiffel 
 

 
 
 
 

¿Qué tienen en común la Estatua de la Libertad y la Torre Eiffel? Más allá de que ambos monumentos se encuentran entre 
los más representativos de sus respectivos países, Estados Unidos y Francia, tanto el uno como el otro se aguantan en pie 
debido a las habilidades de un mismo hombre, Gustave Eiffel, gracias a la estructura y distribución de fuerzas de un pilar de 
puente. No en vano Eiffel había labrado su fama como arquitecto y promotor de tales construcciones (a él se deben, entre 
otros, el Szeget, en Hungría, y el Maria Pia, sobre el Duero, a la entrada de Oporto), y en ellas se inspiró cuando le llegaron 
sendos encargos para celebrar los centenarios de la Independencia Norteamericana y de la Revolución Francesa. Y si bien el 
primero fue un proyecto heredado a la muerte de Eugène Viollet-le-Duc (quien legó sólo la cabeza de la estatua), en el 
segundo habría de mostrarse tan original como insólito, tan polémico como, a la postre, mítico. Con un peso de 7.300 
toneladas (sin contar las construcciones anexas) y un coste de casi ocho millones de francos de la época, aquella torre, de 
125 metros de lado en su base cuadrada y de 300 metros de altura, tardó veintiséis meses en ser acabada. Pero no fue esa la 
parte más penosa de su accidentado nacimiento, pues Eiffel se había enfrentado antes a la competencia de otros 106 
proyectos y, tras resultar elegido, a las críticas de una prensa y opinión pública que no veían ninguna utilidad a aquella jirafa 
de hierro que debía plantarse en medio del Campo de Marte (“una gigantesca y negra chimenea fabril”, fue uno de los juicios 
más recatados por parte del cuarto poder, mientras que un consejero de la Alcaldía de París llegó a demandar al arquitecto 
por el peligro que entrañaría su metálica criatura para las casas de los alrededores). Eiffel, no obstante, luchó contra viento y 
marea, y el 31 de marzo de 1889 pudo izar la bandera francesa a lo más alto del monumento, a tiempo para los fastos del 
Centenario de la Revolución y de la Exposición Universal de aquel año (precisamente, en su historial aparece también el 
monumental vestíbulo de entrada del Palacio de la Expo de 1878). Para entonces, él se hallaba inmerso ya en la construcción 
de las esclusas del canal de Panamá y en sus estudios meteorológicos y aerodinámicos. Multimilionario, responsable aún de 
decenas de puentes (en Indochina, Filipinas, Isla Reunión, Argelia...) y de un proyecto de túnel bajo el canal de la Mancha, su 
figura ha quedado para siempre asociada al perfil de la Ciudad de la Luz y a las más notables ideas de un tiempo marcado 
por la Revolución Industrial. 

(Adaptado de: Qué Leer, ano 7, n. 69, set. 2002.) 
24 - De acordo com o texto, é correto afirmar: 
 

a) A Torre Eiffel e a Estátua da Liberdade têm em comum o responsável pela sua edificação, o arquiteto Gustave Eiffel. 
b) Tanto a Torre Eiffel como a Estátua da Liberdade possuem 125 metros de lado em sua base quadrada e 300 metros de 

altura. 
c) A Estátua da Liberdade foi escolhida entre outros 106 projetos pela sua utilidade. Entre esses projetos estava o da Torre 

Eiffel, também de autoria de Gustave Eiffel. 
d) A Torre Eiffel foi na verdade projetada por Eugène Viollet-le-Duc. 
e) A Estátua da Liberdade sofreu várias críticas por não ter a mesma utilidade que a Torre Eiffel, sua contemporânea. 

 
25 - Segundo o texto, a construção da Torre Eiffel se prolongou por: 
 

a) Vinte e seis anos. 
b) Vinte anos e seis meses. 
c) Dois anos. 
d) Dois anos e seis meses. 
e) Dois anos e dois meses. 
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26 - Observe as seguintes afirmações: 
 

I. A Torre Eiffel não ficou pronta a tempo das comemorações da Revolução Francesa e da Exposição Universal. 
II. Eugène Viollet-le-Duc faleceu antes do término da construção da Estátua da Liberdade. 
III. A imprensa e a opinião pública questionaram a utilidade da Torre Eiffel. 
IV. Gustave Eiffel era um homem muito rico e foi responsável por projetos em várias partes do mundo. 
V. Apesar de sua luta, Gustave Eiffel não conseguiu içar a bandeira francesa no alto da Torre Eiffel na data 

estipulada. 
 
De acordo com o texto, estão corretas as afirmativas: 
 

a) I, III e IV. 
b) II, III e IV. 
c) II, III e V. 
d) I, II e III. 
e) II, IV e V. 

 
O texto e o gráfico referem-se às questões 27, 28 e 29. 
 

¿Ha terminado la “explosión demográfica”? 
 

En recientes debates internacionales sobre política demográfica se ha dado menor importancia al crecimiento mundial de la 
población, aunque sigue siendo alto en muchas partes del globo. Las políticas iniciales sobre población se vieron impulsadas 
principalmente por temores de que el rápido aumento demográfico impediría el progreso socioeconómico. Esta inquietud 
surgió durante un período de crecimiento demográfico sin precedentes, que se inició en la década de 1950 en los países 
menos desarrollados, dando lugar a lo que comúnmente se denominó la “explosión demográfica”. En dichos países la 
disponibilidad de medicina moderna, la mejor nutrición y la ampliación de las redes de transporte, entre otros factores, 
contribuyeron a reducir rápidamente la mortalidad, mientras que los niveles de fecundidad se mantuvieron relativamente altos. 
Como los nacimientos superaban cada vez más las defunciones, la población de los países menos desarrollados se disparó 
de 1.700 millones en 1950, a 4.900 millones en el año 2000; en los países más desarrollados pasó de 800 millones a 1.200 
millones en el mismo período. Si bien se espera que el total en los países más desarrollados disminuya ligeramente para el 
año 2050, las cifras continúan aumentando en los países menos desarrollados, y probablemente excedan los 8.000 millones 
para dicho año, con lo que la población mundial pasará de 6.000 millones en el año 2.000 a 9.000 millones en el 2050 (ver la 
figura). 

 

 
(Adaptado de: Population Bulletin, v. 56, n. 1, mar. 2001.) 

 
27 - Qual é o assunto do texto? 
 

a) A manutenção do índice de mortalidade nos países subdesenvolvidos, devido às precárias condições de vida. 
b) A previsão do número de habitantes do planeta para as próximas décadas, em vista dos diferentes ritmos de crescimento 

demográfico nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 
c) A alta taxa de fecundidade nos países desenvolvidos, em comparação com a dos países subdesenvolvidos. 
d) A diminuição da população mundial até 2050, em virtude do baixo índice de fecundidade nos países subdesenvolvidos. 
e) A inexistência de medicina moderna e de melhor nutrição nos países subdesenvolvidos. 
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28 - Considere as condições descritas abaixo: 
 

I. Disponibilidade de medicina moderna. 
II. Melhoria da nutrição. 
III. Ampliação das redes de transporte. 
IV. Aumento da mortalidade. 
V. Manutenção dos altos índices de fecundidade. 

 
De acordo com o texto, quais dessas condições existem atualmente nos países subdesenvolvidos? 

 
a) I, II e IV. 
b) III, IV e V. 
c) I, II, III e V. 
d) II, III e IV. 
e) II, III, IV e V. 

 
29 - Tendo em vista as idéias contidas no texto, a explosão demográfica é um fenômeno característico dos: 
 

a) Países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento. 
b) Países desenvolvidos, pois possuem alta qualidade de vida. 
c) Países subdesenvolvidos, porque não existem dados demográficos confiáveis. 
d) Países subdesenvolvidos, visto que neles as condições de vida têm melhorado e a taxa de fecundidade continua alta. 
e) Países desenvolvidos que lutam para crescer ainda mais. 
 
 

30 - Observe o anúncio e leia a seguir a transcrição do texto nele contido. 
 
 

 
(Telva, n. 759, jul. 2002.) 

 
 
 

“Iliana tiene 7 años, ojos miel y pelo negro. Fue vista por última vez en la Bahía de Jiquilisco, El Salvador, donde recoge 
conchas por la noche para venderlas de día. Pero mañana estará ahí de nuevo. Y pasado también. Iliana es una niña perdida 
porque no tendrá una oportunidad. ¿Se la puedes dar tú? 902 402 404 - Apadrina un niño.” 

 
É correto afirmar que o anúncio trata: 

 
a) Da situação das crianças desaparecidas em El Salvador. 
b) Do tráfico de crianças destinadas à adoção ilegal em El Salvador. 
c) Da falta de perspectivas para o futuro de muitas crianças em El Salvador. 
d) De uma rede de pedofilia que atua em El Salvador. 
e) Do tráfico de crianças destinadas à prostituição em El Salvador. 

 


