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Se você tem uma horta no quintal de casa, prefere os alimentos orgânicos e evita comer carne para
não contribuir para o desmatamento da Amazônia e o aquecimento global, pode não saber, mas é um
ecotariano. O ecotarianismo é a palavra do momento no Hemisfério Norte, especialmente na Inglaterra, onde o
termo foi cunhado em 2005 por um grupo de universitários de Oxford. Dá nome a um movimento alimentar que
visa, antes mesmo da preferência de cada um pelo sabor de uma comida ou outra, à preservação do meio
ambiente. Apoiado no mantra do mundo moderno de que o planeta sofre influências diretas de nossos hábitos
de consumo, o ecotariano prefere alimentos in natura, orgânicos, produzidos próximo de sua casa e, em grande
parte das vezes, não come carne. “Quem busca minimizar a sua ´pegada ecológica`, se preocupa em saber
como foi produzido e transportado o alimento que irá comer”, explica o engenheiro Rubens Born, coordenador
executivo da ONG Vitae Civilis.
Pegada ecológica é o termo usado para medir o impacto que o consumo de cada um exerce sobre o
meio ambiente. Ou seja, por que consumir um tomate encharcado de agrotóxico que vem de longe, se você
puder pagar, mesmo que um pouco mais, por um orgânico plantado próximo de sua casa? Afinal, o transporte
de alimentos contribui para a diminuição das reservas fósseis do planeta e descarrega grandes quantidades de
CO2 na atmosfera e o uso de agrotóxicos em plantações contamina a terra, os lençóis freáticos e os rios. “Se
peço uma água em Porto Alegre (RS) e me trazem uma garrafa de Campos do Jordão (SP), me recuso a
tomar”, diz Born, que, numa situação assim, recorre ao filtro. “Quando vejo pessoas no Brasil comprando água
francesa no supermercado, fico chocado ao imaginar quanto de CO2 foi emitido no transporte desse produto
que há em abundância aqui.
Revista Isto É. Claudia Jordão, 22/10/08

01. O texto só não aborda:
A) consumo seletivo.
C) atitudes inconseqüentes.
E) tendência comportamental.

B) seleção alimentar.
D) conduta massificada.

02. A expressão “pegada ecológica” (linha 8) foi cunhada a partir da idéia de que:
A) o meio ambiente sofre as conseqüências do consumo alimentar humano.
B) o consumidor deve adotar uma postura crítica em relação ao seu consumo.
C) as atitudes do consumidor exercem influência sobre o meio ambiente.
D) a produção de alimentos orgânicos é preferível à de produtos com agrotóxicos.
E) a preocupação com o meio ambiente deve suplantar as preferências individuais.
03. A locução “mesmo que” (linha 13) introduz:
A) uma conseqüência.
C) uma causa.
E) uma contraposição.

B) uma condição.
D) uma comparação.

04. A palavra “mantra” (linha 6), cujo sentido denotativo é “ritual”, assume no texto a conotação de:
A) consciência.
B) repetição.
C) preocupação.
D) atualidade.
E) impacto.
05. As vírgulas do período “Dá nome a um movimento alimentar que visa, antes mesmo da preferência de cada um pelo sabor
de uma comida ou outra, à preservação do meio ambiente” (linhas 4 a 6) foram usadas para:
A) indicar uma restrição.
B) separar uma explicação.
C) isolar uma ressalva.
D) interpor uma circunstância.
E) amenizar uma afirmação.
06. Observe: “Se você tem uma horta no quintal de casa, (...), pode não saber, mas é um ecotariano” (linhas 1 a 3). Os verbos
sublinhados só não poderiam figurar nesse trecho com as seguintes formas:
A) tiver – é
B) tiver – será
C) tivesse – é
D) tivesse – seria
E) teve – era
07. No texto, segue-se à expressão “ou seja” (linha 12):
A) a exemplificação de um enunciado.
C) a exposição de uma idéia.
E) a definição de um termo.

B) a indicação de uma hipótese.
D) a continuação de uma justificativa.

08. Segundo o texto, ecotariano (linhas 3 e 7) é alguém que:
A) não come carne.
B) come pouco.
C) produz tudo o que come.
D) só toma água filtrada.
E) prejudica minimamente o meio ambiente.
09. O acento indicativo de crase na expressão “...à preservação do ambiente...” (linhas 5 e 6) é determinado pela regência do
verbo visar. O mesmo acento foi utilizado por outra razão, que não a regência verbal, em:
A) Para salvar a natureza, os ecotarianos agem às pressas.
B) O ecotariano prefere as hortaliças às carnes.
C) O ecotariano obedece às normas de preservação da natureza.
D) O mundo moderno chama os cidadãos à responsabilidade.
E) Não devemos submeter a natureza à degradação.
10. A forma verbal “Dá...” (linha 4) refere-se a:
A) grupo de universitários.
C) Hemisfério Norte.
E) termo cunhado em 2005.

B) ecotarianismo.
D) Oxford.

11. O vocábulo “encharcado” (linha 12) grafa-se com ch assim como:
A) en___er; en___oval; en___urrada
B) en___uto; en___imento; en___erto
C) en___ido; en___ovalhar; en___otar
D) en___erido; en___ada; en___iqueirar
E) en___ova; en___ente; en___umaçar
12. No trecho “...Inglaterra, onde o termo foi cunhado em 2005...” (linhas 3 e 4), observa-se o emprego correto do conectivo
sublinhado. Marque a opção em que o processo de coesão foi prejudicado em razão do emprego indevido desse vocábulo.
A) A Amazônia, onde a fauna e a flora são riquíssimas, mantém relação com o movimento ecotariano.
B) O movimento ecotariano vem crescendo no Brasil, onde a educação ambiental ganha novos enfoques.
C) Deve-se evitar o consumo de água francesa, onde a qualidade é igual à da água fabricada no Brasil.
D) É preciso proteger as reservas fósseis do planeta, onde o ser vivo é o elemento mais importante.
E) O ser humano deve proteger o meio ambiente, onde a vida se reproduz em larga escala.
13. O acento gráfico das palavras “fósseis” (linha 14) e “lençóis” (linha 15) está corretamente justificado em:
A) São paroxítonas terminadas em ditongo crescente.
B) “Fósseis” é paroxítona terminada em ditongo e “lençóis” possui ditongo aberto, necessariamente acentuado.
C) “Fósseis” possui ditongo aberto, necessariamente acentuado, e “lençóis” é paroxítona terminada em ditongo.
D) “Fósseis” é paroxítona terminada em ditongo, e “lençóis” leva acento porque está no plural.
E) “Fósseis” é acentuada porque está no plural, e “lençóis” leva acento diferencial.
14. O texto, na forma como foi aqui apresentado, finaliza com a:
A) citação de um entrevistado.
B) conclusão de um entrevistado.
C) observação do autor do texto.
D) opinião do autor do texto.
E) opinião do narrador.
15. No trecho “... evita comer carne para não contribuir para o desmatamento da Amazônia e o aquecimento global...” (linhas 1
e 2), a ocorrência do elemento coesivo em negrito deu-se, respectivamente,
A) para indicar uma relação de finalidade e em razão da regência do verbo contribuir.
B) para indicar uma relação de conseqüência e em razão da regência do verbo contribuir.
C) em razão da regência do verbo comer e para indicar uma relação de finalidade.
D) em razão da regência da forma verbal evita e para estabelecer uma relação de conseqüência.
E) para indicar uma relação de causa e por se tratar de um adjunto adverbial.
16. O autor desse texto, acertadamente, empregou “tomate” (linha 12) como substantivo masculino. Também devem ser
flexionados no masculino os substantivos:
A) champanha e matiz
B) alface e estigma
C) telefonema e sentinela
D) criatura e herpes
E) omoplata e axioma
17. Nos trechos “...se preocupa...” (linha 8), “...me trazem...” (linha 16) e “...me recuso...” (linha 16), os pronomes estão
posicionados antes do verbo. Esse fato lingüístico está justificado em:
A) Há palavras com força atrativa, justificando a anteposição dos pronomes.
B) A posição do pronome é determinada por escolha pessoal.
C) A pontuação é fator determinante na colocação do pronome.
D) Na língua falada, o pronome é costumeiramente anteposto ao verbo.
E) A colocação pronominal está relacionada à significação dos verbos.

18. A expressão “...por que...” (linha 12) difere gráfica e semanticamente de porque.
Marque o correto com relação ao emprego das duas formas:
A) Nem sempre sabemos porque a natureza se volta contra o homem.
B) Só porque a natureza demora a reagir, devemos destruí-la inconseqüentemente?
C) Os ecotarianos não costumam comer carne por que se preocupam com a natureza.
D) Porque devemos preservar a natureza?
E) Não se sabe porque a natureza é tão castigada pelo homem.
19. Marque o correto com relação às características do ofício:
A) Os parágrafos não devem ser numerados.
B) O fecho utilizado é sempre “Atenciosamente”.
C) O vocativo é representado pelo nome do destinatário.
D) O local destinado à assinatura não deve conter nome e cargo do emitente.
E) Pode ser utilizado por particulares.
20. João, aluno de uma universidade, necessita de comprovar que está regularmente matriculado nessa instituição. Nesse
caso, João fará:
A) um requerimento e receberá uma declaração.
B) uma exposição de motivos e receberá um atestado.
C) um ofício e receberá um memorando.
D) um comunicado e receberá um despacho.
E) uma carta e receberá uma certidão.

