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LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o Texto 1 e faça o que se pede nas letras A, B e C.

Texto 1

PRIMEIRA  QUESTÃO

A) Segundo os gurus da administração, consultores e professores de escolas de administração, qual é a condição
necessária e suficiente para se obter sucesso profissional? Phil Rosenzweig concorda com a condição apresentada
por eles? Qual é o argumento que Rosenzweig utiliza para sustentar seu posicionamento?

B) De acordo com Rosenzweig, as fórmulas de sucesso otimistas constroem uma imagem positiva do mundo em que
vivemos. Nessa lógica otimista, se o mundo é propício ao sucesso, onde está a causa do fracasso? Transcreva o
fragmento do Texto 1 que justifica sua resposta e, em seguida, parafraseie-o.

C) Reescreva o fragmento abaixo, substituindo as palavras em negrito por sinônimos, sem produzir uma inadequação
vocabular em relação ao sentido do texto.

Sucede que toda ênfase em passos e fórmulas pode obscurecer uma verdade mais simples.
Pode embelezar de tal modo a ficção a ponto de acreditarmos que um conjunto específico de
passos nos levará ao sucesso presumido. (Texto 1: linhas 04-06)

Se acreditarmos em gurus da administração, consultores e professores de escolas de administração, o alto
desempenho pode ser alcançado com suficiente cuidado e atenção a um conjunto preciso de elementos – aqueles
quatro fatores, ou aqueles seis passos, ou aqueles oito princípios. Faça essas coisas, e o sucesso o aguardará na
próxima esquina. Sucede que toda a ênfase em passos e fórmulas pode obscurecer uma verdade mais simples.
Pode embelezar de tal modo a ficção a ponto de acreditarmos que um conjunto específico de passos nos levará ao
sucesso presumido. E se você nunca alcançar a grandeza, bem, o problema não está na fórmula - que foi, afinal,
produto de pesquisas rigorosas, de dados abrangentes e exaustivamente analisados -, mas em você, e no seu
fracasso em acompanhar a fórmula. Ela pode desviar a nossa atenção de um insight mais poderoso: o de que
embora possamos fazer muitas coisas para melhorar nossas chances de sucesso, em seu âmago o desempenho
nos negócios retém uma grande medida de incerteza.

Trecho do livro Derrubando mitos - como evitar os 9 equívocos básicos
no mundo dos negócios, de Phil Rosenzweig, publicado na reportagem
“Demolindo os mitos do mundo dos negócios” de David Cohen. Revista
Época Negócios, ano 2, n. 13, março de 2008. p. 151.
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SEGUNDA  QUESTÃO

David Cohen, redator chefe da revista Época Negócios, na reportagem “Demolindo os mitos do mundo dos negócios”,
apresenta os nove erros apontados por Rosenzweig em seu livro Derrubando mitos - como evitar os 9 equívocos básicos
no mundo dos negócios. Dois dos nove erros são os seguintes:

Texto 2

1 - O erro da interpretação: se olharmos apenas as empresas bem sucedidas não enxergamos
aquelas que adotaram a mesma estratégia e se deram mal. Em vez de uma receita de
sucesso, podemos estar seguindo uma receita de volatilidade.

2 - A ilusão da física dos negócios. Esta é a noção de que o mundo dos negócios se presta a
previsões, de que resultados podem ser repetidos, de que existem leis que regem os
resultados. Não há.

Trecho do livro Derrubando mitos - como evitar os 9 equívocos básicos no
mundo dos negócios, de Phil Rosenzweig, publicado na reportagem “Demolindo
os mitos do mundo dos negócios” de David Cohen. Revista Época Negócios,
ano 2, n. 13, março de 2008. p. 147.

No Texto 2, Cohen apresenta dois dos equívocos apontados por Rosenzweig sobre os mitos do mundo dos negócios.

A) Quais são esses dois equívocos? Explique-os.

B) Considere as frases abaixo.

1) Existem empresas bem sucedidas.

2) As empresas bem sucedidas desenvolvem receitas de sucesso próprias.

3) Existem empresas que decretam falência.

4) As empresas seguem receitas de sucesso.

Construa a partir das frases (1 a 4) acima:

(i) um período de modo a estabelecer uma relação causal entre as frases 1 e 2.

(ii) um período de modo a estabelecer uma relação de concessão entre as frases 3 e 4.

Obs: Utilize conjunções adequadas a esses fins e faça, se necessário, as devidas alterações nas frases
apresentadas.
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QUARTA  QUESTÃO

A) Pode-se perceber no texto de Bauman (Texto 3) a presença de um discurso indireto. (i) Transcreva-o abaixo e (ii)
explicite qual(is) é(são) o(s) recurso(s) lingüístico(s) empregado(s) por Bauman que permite(m) identificar esse discurso
relatado presente no texto.

B) No discurso indireto não se usa, normalmente, os sinais diacríticos que destacam o discurso direto, a saber: dois
pontos, travessão, aspas, grifo ou itálico. No entanto, em alguns casos, o discurso indireto ou parte dele pode receber
alguma dessas marcas. Qual o sinal diacrítico utilizado pelo autor no discurso indireto por você identificado no item A
dessa questão? Qual o efeito de sentido produzido pelo uso desse sinal?

C) Considere o trecho abaixo.

Uma amiga que vive num dos países da União Européia, pessoa muito inteligente e instruída, criativa,
que domina diversos idiomas e que passaria com brilhantismo na maioria dos testes e entrevistas de
emprego [...]. Por dois anos ela trabalhou, com a plena medida dos usuais altos e baixos dos sucessos
do mercado, como tradutora e assessora jurídica freelance. (Texto 3: linhas 01-05)

Os verbos em negrito no trecho acima se diferenciam por estarem conjugados em tempos distintos do modo indicativo.
Especifique os tempos em que estão empregados os verbos em negrito e explique o sentido que apresentam no texto.

TERCEIRA  QUESTÃO

A) Relacione a afirmação de Rosenzweig (Texto 2) de que o mundo dos negócios não se presta a previsões com o relato
do sociólogo Zygmunt Bauman (Texto 3).

B)  Reescreva o fragmento abaixo, retirado do texto de Bauman, substituindo os dois pontos por uma conjunção que
mantenha a relação de sentido estabelecida entre as orações e explique a relação de sentido estabelecida entre
essas orações.

O próximo emprego durou apenas um semestre: o Conselho de Estado para a Igualdade Étnica
seguiu o padrão dos cortes governamentais e a declarou redundante. (linhas 11-12)

Leia atentamente o Texto 3 para responder às questões 03 e 04.

Texto 3

Uma amiga que vive num dos países da União Européia, pessoa muito inteligente e instruída, criativa, que
domina diversos idiomas e que passaria com brilhantismo na maioria dos testes e entrevistas de emprego, queixou-
se numa carta do fato de “o mercado de trabalho ser delicado como a gaze e quebradiço como a porcelana”. Por
dois anos ela trabalhou, com a plena medida dos usuais altos e baixos dos sucessos do mercado, como tradutora
e assessora jurídica freelance. Mãe solteira, desejava uma renda mais regular e optou por um emprego fixo com
salário mensal. Trabalhou por um ano e meio para uma empresa ensinando empresários iniciantes a lidarem com
as complexidades do direito de Estado e da União Européia, mas com a demora em chegarem novos negócios, a
empresa não tardou em ir à bancarrota. Durante mais um ano e meio ela trabalhou para o Ministério da Agricultura,
chefiando uma seção dedicada ao desenvolvimento de contatos com os países bálticos recém-independentes.
Depois da eleição seguinte, a nova coalizão governamental decidiu passar essa preocupação para a iniciativa
privada e pôs fim ao departamento. O próximo emprego durou apenas um semestre: o Conselho de Estado para a
Igualdade Étnica seguiu o padrão dos cortes governamentais e a declarou redundante.

BAUMAN, Zygmunt. Vidas desperdiçadas.
Rio de Janeiro: Zahar Ed., 2005. p. 130.
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