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                      REDAÇÃO

Leia atentamente os textos a seguir.

TEXTO I

Ambientalistas dão sugestões de
alternativas às sacolas plásticas

Sacos recicláveis ou feitos com dobradura de jornal
podem substituir as sacolinhas

Acordo entre o governo de SP e supermercados prevê o
fim do uso de recipientes plásticos até o final deste ano

Eduardo Geraque / Patrícia Gomes
De São Paulo

Se o acordo entre os supermercados e o governo paulista
para o fim do uso das sacolinhas plásticas até o final do
ano vingar, os “puxa-sacos” das casas ficarão vazios.
Sem as sacolinhas, como recolher o lixo doméstico?
De acordo com o Instituto Akatu, que defende o consumo
ambientalmente consciente, uma opção é comprar sacos
plásticos recicláveis de lixo. Aqueles de cor preta, à venda
em todo o comércio.
Quanto maior o tamanho, melhor, já que o que importa é
reduzir a quantidade de plástico nas casas, diz
Estanislau Maria, do Akatu.
“De início, não existe consumo 100% sustentável, mas
é possível adotar práticas que diminuam o impacto ao
ambiente”, diz Maria.
Como o plástico demora séculos para parar de poluir o
ambiente, jogar plástico dentro de plástico, prática
comum, é uma espécie de crime ambiental, segundo os
especialistas.
Nesse caso, a solução é usar sacos feitos com dobradura
de jornal, diz Maria. “No caso de lixo orgânico, basta
colocar dois ou três sacos de papel para fazer com que
o lixo não vaze”, explica.
Há três meses, a dona de casa Rita Mismetti, 59, se
tornou adepta das sacolas de jornal. Aprendeu a fazê-
las pela internet e, hoje, aboliu o uso das sacolinhas
plásticas de mercado na sua casa. (...)
Para ir ao mercado, Rita usa ecobags. São ao todo dez,
que usa, reutiliza, remenda e lava, quando necessário.
“É prático e eu fico com a consciência tranquila”, diz.

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/
ff2904201121.htm. Acessado em: 16 out 2011

Texto II

Ela empurra o crescimento

Em dois anos, 20 milhões de brasileiros saíram da pobreza
e emergiram para a classe C. Esse fenômeno catapultou
o  consumo  e  expandiu a classe média, deixando o país
a um salto do desenvolvimento

Julia Duailibi e Cíntia Borsato

Nos dois últimos anos, mais de 20 milhões de brasileiros
saíram das camadas sociais mais baixas – as chamadas
classes D e E – e alcançaram a classe C, a porta de
entrada para a sociedade de consumo. (...)
As conclusões acima fazem parte do estudo Observador
2008, feito pelo instituto de pesquisas Ipsos sob
encomenda da financeira Cetelem, pertencente ao banco
francês BNP Paribas. Trata-se da mais recente evidência
de que o país tem conseguido, enfim, reduzir sua
população de miseráveis, ao mesmo tempo em que
começa a formar uma sociedade de consumo de massa.
Outras pesquisas e estudos, com metodologias distintas,
já haviam detectado esse avanço (...) Comparado ao
meio bilhão de novos consumidores que China e Índia
produziram na última década, o fenômeno brasileiro pode
não impressionar. Mas é notável. É como se, nesse curto
espaço de tempo, dois Portugais inteiros tivessem saído
da pobreza no Brasil. O resultado disso é que, em um
fato inédito na história recente, a classe C é hoje o estrato
social mais numeroso do país. (...)
Se a emergência da classe C é um processo sustentável,
só o tempo dirá. O que se pode atestar com certeza é
que essa transformação deu novo ânimo à economia,
despertando o surgimento de negócios, criando empregos
e aproximando o Brasil de uma verdadeira economia de
mercado. Diz o filósofo Roberto Romano, da Unicamp:
“Um país em que a classe média diminua está fadado à
estagnação social e econômica. O desafio agora será
integrar essa massa populacional à produção de bens e
serviços mais elaborados, com investimento em educação
técnica, para que esse fenômeno não seja passageiro”.
O cientista político Fábio Wanderley Reis, professor
emérito da Universidade Federal de Minas Gerais,
concorda: “O aumento do poder de consumo nas classes
mais baixas, associado à estabilidade da economia,
trouxe uma nova dinâmica social e resultou numa
situação inédita de redistribuição de renda”. Trata-se,
segundo ele, de um marco na história do país, que o
coloca no limiar do desenvolvimento.

VEJA, Edição 2054, 2 de abril de 2008. Disponível em: http://
veja.abril.com.br/020408/p_082.shtml. Acessado em: 18 out 2011
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INSTRUÇÕES

O texto deve ser escrito em prosa, na modalidade culta da língua  portuguesa, e

deve ter entre 20 e 25 linhas.

Apresente argumentos consistentes, de maneira clara e encadeada. Atente para a

progressão textual, para a coesão e a coerência.

Eu, etiqueta

(...)
Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro,
minha gravata e cinto e escova e pente,
meu copo, minha xícara,
minha toalha de banho e sabonete,
meu isso, meu aquilo,
desde a cabeça ao bico dos sapatos,
são mensagens,
letras falantes,
gritos visuais,
ordens de uso, abuso, reincidência,
costume, hábito, premência,
indispensabilidade,
e fazem de mim homem-anúncio itinerante,
escravo da matéria anunciada.
(...)

ANDRADE, Carlos Drummond de. Corpo. Rio de Janeiro:
Record, 1984. p. 86.

TEXTO III            TEXTO IV

Propaganda institucional do Programa Brasil sem Miséria
Disponível em: http://www.brasilsemmiseria.gov.br/
campanha/
Acessado em: 18 out 2011.

Os textos apresentados refletem sobre consumo, propaganda, estratégias de sustentabilidade,

consolidação da sociedade de consumo como forma de desenvolvimento. Vive-se hoje uma vida melhor

ou apenas se consomem mais produtos? A aquisição de bens de consumo leva ao conforto ou à

produção desenfreada de lixo?

IMPACTOS DO CONSUMO NO MUNDO CONTEMPORÂNEO

A partir das leituras e das questões sugeridas, escreva um texto dissertativo sobre o tema:
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  1a QUESTÃO

4a QUESTÃO

QUESTÕES DISCURSIVAS - RESPONDA SOMENTE ÀQUELAS DO CURSO PARA O QUAL VOCÊ SE INSCREVEU.

ADMINISTRAÇÃO e  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

5a QUESTÃO

        Pode-se afirmar que os anos situados entre as duas grandes guerras do século XX, por vários pontos de
vista, foram anos duros por apresentarem problemas econômicos, políticos e sociais que afetaram a ordem
mundial.

a)    Indique o fato mais importante, sob o ponto de vista econômico, ocorrido no final da década de 1920;
b)    Explique o que foi o New Deal desenvolvido pelos EUA no final da década de 1920.

  2a QUESTÃO
        No Brasil do século XX, observando-se o desenvolvimento político e econômico, pode-se dizer que há um
Brasil anterior a 1930 e um outro posterior a essa época. Essa generalização indica que, em certo sentido, a
partir dos anos 1930 tivemos mudanças significativas no país que levaram à modernização política e econômica.
        Com base nessa afirmação,

a)     indique  o  fato  político,  ocorrido  no  início da década de 1930, que pode ser considerado como divisor de
        águas da História do Brasil;
b)    estabeleça uma comparação entre o Brasil pré 1930 e o Brasil pós 1930 até 1945, relacionando três fatos,
         acontecimentos, eventos ou políticas para cada um dos momentos que mostrem as diferenças entre eles.

        No campeonato brasileiro de futebol deste ano, após ter jogado exatamente 26 partidas, certa equipe tinha
empatado a metade do número de jogos que havia ganho e perdido dois jogos a menos do número de jogos que
havia empatado.

       Calcule o número de partidas que tal equipe venceu após ter jogado exatamente as 26 partidas.

      Um comerciante aumentou o preço de determinado produto em 25% com o objetivo de dar, após esse
reajuste, um desconto de 10% para pagamento à vista. Se o preço do produto após o aumento de 25% (e sem o
desconto de 10%) é de R$ 115,00, determine:

a)    o preço do produto antes do reajuste de 25%;
b)    o valor  que um cliente pagou ao comprar à vista tal produto, considerando o desconto dado pelo comerciante.

  3a QUESTÃO

          Dê exemplos de:

  a)   um número racional maior do que         e menor do que         ;

  b)    dois números inteiros maiores do que 2  e menores do que ;

  c)    dois números reais irracionais maiores do que 3,14 e menores do que 3,15.

1

2

1

3
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