De acordo com o comando a que cada um dos itens de 51 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1

4

7

A aceleração do crescimento econômico no Brasil,
evidenciada pelo resultado do PIB de 2007 — expansão de
5,4%, segundo os dados preliminares das contas nacionais do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) — e
pelas projeções para 2008 — 4,8%, segundo o Banco Central
do Brasil (BCB), podendo chegar a 5,2%, conforme a última
carta de conjuntura do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA) —, desencadeou um debate acerca da
sustentabilidade desse processo.

Considerando que os fragmentos apresentados nos itens seguintes
são partes sucessivas da nota técnica, adaptada, de Vianna,
Modenesi e Bruno (op. cit.), julgue-os quanto à correção
gramatical.
59

O Banco Central do Brasil identifica o surgimento de tensões
inflacionárias, decorrentes dos seguintes motivos: possível
descompasso entre o ritmo de expansão da demanda
doméstica e da oferta; choques de custos derivados da
inflação global; reestruturação no mercado de trabalho —
devido à redução da população economicamente ativa (PEA)
—, que, somada ao dinamismo da economia, poderia
desencadear pressões por aumentos reais de salário acima
dos ganhos de produtividade.

60

Ressaltando que a existência de defasagens na condução da
política monetária exige um comportamento prospectivo,
quanto à evolução da inflação, o BCB considera necessário
a realização de um movimento preventivo de alta da taxa
básica de juros, a SELIC.

61

Agindo assim, a autoridade monetária estaria não apenas
garantindo a sustentabilidade do crescimento econômico,
mas, principalmente, minimizando o custo do combate à
inflação. Em suma, um banco central previnido (isto é,
pronto a se antecipar as pressões inflacionárias), reduz os
custos da política anti-inflacionária.

62

Esta nota técnica tem por objetivo contribuir para esse
debate, apresentando evidências que contrariam tanto o
suposto excesso de demanda, quanto à alegada incapacidade
de a oferta responder ao crescimento da procura.

63

Na verdade, como se pretende demonstrar, uma contração
monetária representaria um forte impacto negativo nas
expectativas empresariais, capaz de reduzir a
sustentabilidade do atual ciclo de crescimento.

64

Ainda que uma elevação da SELIC não interromperia os
investimentos já em curso, ela certamente inibiria novos
investimentos. E aí, sim, num cenário de retração dos
investimentos, a expansão da demanda poderia comprometer
a estabilidade dos preços.

65

Em meio às incertezas e às tensões decorrentes dos
desdobramentos da crise financeira, abalando as principais
economias desenvolvidas, o BCB reconheceu, em março, a
importância de que a demanda interna vem tendo na criação
de um ambiente favorável à expansão dos investimentos.

S. W. Vianna, A. M. Modenesi e M. Bruno. Reversão preventiva na política
monetária. 2008. Nota Técnica 15 do IPEA. Internet:<www.ipea.gov.br>.

Com base no texto acima, julgue os itens que se seguem.
51

Constitui resumo fiel e sucinto da principal idéia do texto a
seguinte frase: A aceleração do crescimento econômico
brasileiro pode alcançar o patamar de 5,2% em 2008.

52

O duplo travessão empregado para isolar o trecho entre as
linhas 2 e 4 pode ser substituído por parênteses, sem prejuízo
da correta pontuação do parágrafo.

53

Pelos sentidos do texto, a substituição do termo
“evidenciada” (R.2) pela forma no masculino (evidenciado)
seria adequada, visto que a concordância estaria sendo feita
com “crescimento econômico” (R.1), expressão que constitui
o núcleo sintático e semântico da oração.

54

Nos trechos “segundo o Banco Central” (R.5) e “conforme a
última carta de conjuntura” (R.6-7), os termos sublinhados
introduzem referência às fontes de dados mencionadas pelo
autor.

55

56

Dado que é apresentada mais de uma projeção para 2008, o
artigo definido deveria ser suprimido no segmento “pelas
projeções para 2008” (R.5), de forma a se estabelecer
paralelismo sintático na construção do período.
A palavra “conforme” (R.6) está empregada com sentido
e regência iguais aos que assume no seguinte período:
O resultado da segunda pesquisa está conforme com o da
primeira.

57

De acordo com o texto, são referentes do termo “desse
processo” (R.9) as seguintes expressões: expansão do PIB de
2007 da ordem de 5,4% e projeções de crescimento para
2008 situadas entre 4,8% e 5,2%.

58

Parônimas de “acerca de” são as expressões a cerca de e há
cerca de, que estão corretamente empregadas nos períodos
a seguir: Chegou e logo indagou a cerca das divergências de
resultados. Não sabia que o debate havia terminado há cerca
de meia hora.
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Os autores de uma nota técnica do IPEA assim descreveram a
organização textual de tal nota.
A seção 1 sistematiza, resumidamente, os argumentos do
BCB em defesa de um novo ciclo de elevação da SELIC (no
intuito de prevenção da inflação); a seção 2 apresenta evidências
empíricas que contrariam tais argumentos; e a seção final reúne
as conclusões derivadas desse conjunto de evidências, apontando
para o fato de que, na atual conjuntura, a adoção de uma política
monetária contracionista seria, no mínimo, precipitada.
Considerando a “seção 1” como o discurso institucional do BCB;
a “seção 2” como a contra-argumentação dos autores; e a “seção
final” como a conclusão dos autores, julgue os itens a seguir
quanto à associação de cada idéia transcrita com a respectiva
seção da referida nota técnica.
66

O persistente descompasso entre o ritmo de expansão da
demanda doméstica e da oferta vem representando risco
relevante para o panorama inflacionário. (trecho condizente
com a seção 2)

73

No tocante à formação dos atuais profissionais, há de
considerarmos a exigência de uma educação permanente,
que assegure a atualização dos trabalhadores.

74

Muito embora hajam resistências por parte dos beneficiados
com o nepotismo, que não querem perder os postos de
trabalho tão facilmente adquiridos, a aplicação da lei contra
a contratação de parentes deve ser rigorosa e urgente em
toda a administração pública.

75

Segundo dirigentes do Banco Central, a queda no ritmo de
crescimento da economia brasileira será ditada pelo crédito,
que a velocidade de expansão de tal crescimento ficará mais
próxima de 15% anuais.

76

Os efeitos da crise financeira são transmitidos pela contração
do crédito e pelas perdas patrimoniais, intensas nos EUA,
conforme análises de empresas de consultoria sérias e
honestas.

Com relação à concordância nominal e verbal, julgue os períodos
apresentados nos itens seguintes.

67

As expectativas de inflação do mercado financeiro
(publicadas no boletim Focus) corroboram a visão de que
não há desequilíbrio entre oferta e demanda pressionando a
inflação. (trecho condizente com a “seção 1”)

77

Três investigadores foram afastados da operação policial
após a imprensa ter divulgado uma série de reportagens que
tornou públicas irregularidades ocorridas durante a
investigação.

68

Em que pese a elevação do índice de inflação cheio em
março, é preciso enfatizar que a perspectiva é de declínio, ao
longo do ano, nos preços dos alimentos — que vêm
pressionando mais fortemente a inflação —, logo que a safra
agrícola comece e seja comercializada. (trecho condizente
com a “seção final”)

78

Há de se reconhecer como digno de nota, no exame dos
dados da última pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, a
elevação de 0,8% para 1% no número dos indivíduos na
classe de maior renda, em função de terem sido crescentes os
ganhos dos rendimentos do capital.

79

Apesar de se registrarem, nos últimos anos, ligeira melhoria
de vida para os que percebem o salário mínimo, não há como
ocultar o fato de continuarem escandalosos os números e as
condições extremas da pobreza.

80

Temendo um panorama financeiro sombrio em 2009,
principalmente em relação ao consumo, os bancos estão
arrochando os financiamentos e tornando mais seletivos os
novos créditos.

81

Os 5,4% de expansão do PIB registrados em 2007 devem ser
vistos com otimismo, não se omitindo, no entanto, o fato de
o ambiente econômico mundial ter sido bastante favorável ao
crescimento dos países.

82

A China, em cuja pujança econômica se deposita as
expectativas do mundo, pode ser a mais exposta à crise
financeira, dado os indicadores econômicos globais.

83

Apesar das quedas vertiginosas nos preços das commodities,
o plano da PETROBRAS prevê aporte, até 2012, de
US$ 112,4 bilhões, dos quais somente 15% provirão de
recursos de terceiros.

69

70

O aquecimento da demanda e do mercado de fatores bem
como a possibilidade do surgimento de restrições de oferta
setoriais podem ensejar aumento no repasse de pressões
sobre preços no atacado para os preços ao consumidor.
(trecho condizente com a “seção 1”)
Esse quadro esboçado, somado às incertezas quanto ao
desfecho da crise das hipotecas de alto risco nos Estados
Unidos, impõe a necessidade de cautela na condução da
política monetária. Neste momento, o mais prudente seria
manter a SELIC. (trecho condizente com a “seção final”)

Julgue os itens seguintes quanto à correção gramatical.
71

O lobby deverá estar regulamentado até o ano que vem.
Vários setores do governo estão estudando uma proposta
baseada em dois projetos tramitando no Congresso.

72

Com relação aos bons desempenhos de jogadores brasileiros
no exterior, deve-se creditá-los ao esforço próprio de cada
um e à moderna estrutura empresarial do setor esportivo.
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A respeito do verbo adequar, consta no Dicionário Eletrônico
Aurélio ser ele defectivo, isto é, só empregado nas formas
arrizotônicas. A transição verbal está assim descrita nesse
dicionário:
Verbo transitivo direto e indireto.
1. Tornar próprio, conveniente; apropriar, adaptar.
2. Amoldar, ajustar, apropriar.
Verbo pronominal.
3. Adaptar-se; amoldar-se; ajustar-se.
Acerca do emprego do verbo adequar, julgue os trechos
apresentados nos itens subseqüentes.
84

85

86

87

Procurando dar contornos menos desfavoráveis à crise
financeira, o presidente dos EUA busca instrumentos que se
adeqúem ao receituário saneador da crise.
Em muitas localidades, as sacolas plásticas vêm sendo
substituídas por opções ecologicamente corretas. Quanto
mais municípios se adequarem a medidas como essa, mais a
natureza agradecerá.
Pouco me abalou a reengenharia promovida na
administração da empresa em que trabalho. Tão logo foi
implantada, adeqüei os procedimentos do meu setor à nova
realidade.
Divulgados os primeiros resultados da pesquisa eleitoral, os
candidatos foram orientados a adequar seus discursos nos
palanques.

91

O emprego de “onde” (R.1) está de acordo com a prescrição
gramatical, ao contrário do que se verifica no seguinte
período: Já havia corrupção no Brasil na época das
capitanias, onde chegavam à Colônia aproveitadores ávidos
para enriquecerem ilicitamente.

92

O termo substantivo “molduragem” é núcleo do sujeito da
oração “onde se exercita a molduragem dos agentes
externos” (R.1-2).

93

A colocação de uma vírgula imediatamente após a palavra
“externos” (R.2) não compromete a correção gramatical do
período.

94

O segmento “no lhe remodelarem os acidentes naturais”
(R.3-4) deve ser assim entendido: no ato de os acidentes
naturais remodelarem os grandes rios.

95

Identifica-se em “-lhos” (R.4) a contração dos pronomes lhe
e os, assim como ocorre com me e as, em: Emprestei-lhe as
revistas em janeiro; devolveu-mas somente em dezembro.

96

No texto, o efeito das águas na paisagem amazônica é
comparado a um cenário majestoso, extraordinário,
fenomenal.

Considerando que os fragmentos apresentados nos itens de 97 a
102 são partes sucessivas do texto, adaptado, Fatores
Condicionantes da Gravidade dos Acidentes de Trânsito nas
Rodovias Brasileiras, de Lima, I. M. de Oliveira e outros,
julgue-os de acordo com a correção gramatical.
97

Além dos atropelamentos de pedestres, os acidentes mais
preocupantes, conforme demonstrado neste estudo, são as
colisões frontais, cuja maioria das quais ocorre em trechos
de pista simples. Não há dúvida que ultrapassagens
indevidas contribuem para muitas dessas ocorrências, o que
revela um comportamento inadequado dos usuários.

98

Entretanto, ficou evidente nas vistorias que muitos destes
acidentes se dão em trechos, que pelo fluxo veicular, já
deveriam ter sido duplicados, e trechos em aclive/declive,
sem as faixas adicionais necessárias, nos quais caminhões e
outros veículos lentos reteem o fluxo geral de veículos,
resultando em impaciência da parte dos condutores.

99

Pode-se identificar em certos trechos, ainda, a falta de
sinalização ou fraca sinalização de proibição de
ultrapassagem, problema passível de melhoria a custo baixo.
Para os demais tipos de acidentes com vítimas (outros tipos
de colisões, choques, capotamentos, tombamentos, saídas de
pista etc.), pode-se identificar um número grande de fatores
contributivos que abrange problemas com os usuários, os
veículos e a engenharia de tráfego.

Referindo-se à Amazônia, assim se expressa Euclides da Cunha,
em À Margem da História.
1

4

7

Em toda a parte a terra é um bloco onde se exercita
a molduragem dos agentes externos entre os quais os grandes
rios se erigem como principais fatores, no lhe remodelarem
os acidentes naturais, suavizando-lhos. Compensando a
degradação das vertentes com o alteamento dos vales,
correndo montanhas e edificando planuras, eles vão em geral
entrelaçando as ações destrutivas e reconstrutoras, de modo
que as paisagens, lento e lento transfiguradas, reflitam os
efeitos de uma estatuária portentosa.
Internet: <www.dominiopublico.gov.br>.

Em relação aos sentidos e a aspectos lingüísticos do texto, julgue
os seguintes itens.
88

Transparece, no estilo do autor, a indignação de quem vê
uma natureza portentosa sendo degradada lentamente pela
força das águas dos rios amazônicos.

89

No primeiro período do texto, expressa-se a idéia de que a
terra assume contornos diferenciados pela ação de grandes
rios em solo fraco, suave.

90

No segundo período, a presença de termos antitéticos
contribui para revelar a força ao mesmo tempo devastadora
e restauradora das águas.

100 Contudo durante as vistorias, aparecem fatores típicos de

problemas de engenharia de tráfego em muitos locais de
acidentes, especialmente onde eles se concentram em
números elevados. Um exemplo seria o relativo a acidentes
que ocorrem em função de superelevação insuficiente em
curvas como saídas de pista (curvas à direita) e curvas à
esquerda.
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101 Ao longo de muitos trechos por sua vez, há outro conjunto

108 Quando é a trabalhadora doméstica que exerce seu serviço

de problemas que poderia ser visto como sistêmico, ou seja:
são problemas que se repetem ao longo do trecho,
apresentando risco de acidentes, mas com baixa freqüência
em qualquer local determinado.

remunerado, o trabalho doméstico é computado; quando é a
dona de casa ou a mulher que trabalha fora e ainda em casa,
não. O reconhecimento desse trabalho traria novos números
macroeconômicos para o Brasil.
O revisor alterou, nesse trecho, a grafia de “dona de casa” e
“macroeconômicos”, registrando-as, respectivamente, da
seguinte forma: dona-de-casa e macro-econômicos.

102 Porém, a soma dos acidentes que ocorrem em função desses

problemas pode ser significativa, como, por exemplo, no
caso de acidentes decorrentes de defeitos nos acostamentos,
ou mesmo de ausência de acostamento. Um outro exemplo
detectado foi a falta de roçada nas bordas da pista e nos
canteiros centrais, o que diminui sensivelmente as distâncias
de visibilidade para condutores e pedestres.
Os itens de 103 a 109 compõem uma adaptação do texto Desafio
39, de R. Mortari (2008), e são seguidos dos procedimentos de
revisão que devem ser adotados pelo profissional de língua
portuguesa, para tornar o texto correto gramaticalmente. Julgue
cada um desses itens com relação a tais procedimentos.

109 Estudo

demonstrou que os afazeres domésticos
correspondem à cerca de 13% do Produto Interno Bruto
(PIB) e que equivaleram, no ano de 2004, à R$ 225,4
bilhões, dos quais R$ 185 bilhões (ou 82%) foram gerados
pelas mulheres.
O revisor, nesse trecho, suprimiu o acento grave em “à cerca
de” e em “à R$ 225,4 bilhões”.

1

4

103 O objetivo da pesquisa é visualisar, de forma explicita e

compreensível, as enormes desigualdades que se manifestam
entre negros e brancos e entre homens e mulheres nos mais
diferentes espaços sociais.
Nesse trecho, o revisor deve alterar a grafia de duas
palavras: “visualisar” para visualizar e “explicita” para
explícita.

7

10

13

104 A pesquisa apresenta uma novidade, o aumento de famílias

formadas por casais com filhos chefiados por mulheres. Em
1993, 3,4% das famílias tinham essa característica e em 2006
14,2%.
Nesse trecho, o revisor deve trocar a vírgula que aparece
depois de “novidade” por dois-pontos e colocar uma vírgula
imediatamente após a palavra “característica”.
105 Esse é um dado novo e muito revelador no tocante o

comportamento masculino. Que existem muitas famílias
chefiadas por mulheres já era sabido, mas os casais
assumirem tal situação representam uma mudança muito
grande de comportamento.
Nesse trecho, o revisor deve acrescentar a preposição a ao
artigo “o”, em “o comportamento masculino”, e eliminar a
flexão de plural da forma verbal “representam”.

16

19

22

25

28

31

106 Somente metade dos homens realizam tarefas domésticas —

51,4% em 2006 — quando nove em cada grupo de dez
mulheres têm essa atribuição.
O revisor, nesse trecho, deve retirar a flexão de plural da
forma verbal “realizam” e o acento gráfico na forma verbal
“têm”.
107 Alguns países, como a Espanha, já contabilizaram o trabalho

doméstico não remunerado, por entenderem que sendo
fundamental para a reprodução da vida e para o bem estar da
sociedade, ele deve constar das riquezas nacionais.
Nesse trecho, o revisor deve empregar o hífen em “não
remunerado” (não-remunerado) e em “bem estar” (bemestar) e inserir vírgula imediatamente após a conjunção
“que”.

34

37

40

O nome de um jogador é sua marca, sua identidade.
“Pelé”, por exemplo, é rápido, ágil, musical. Aliás, muitos
nomes de atacantes têm duas sílabas para indicar a
molecagem e a ligeireza desses jogadores. Por isso, temos
Zico, Zinho, Vavá, Pepe, Tostão, Didi e tantos outros. Já os
defensores, como jogam em lugar impróprio para
brincadeiras, em posição que exige respeito e seriedade, em
geral têm nome e sobrenome. Assim surgiram Mauro
Galvão, Ricardo Rocha, Luís Pereira, Nilton Santos etc.
Os sons das palavras têm um significado em si. Há,
ainda, o próprio significado. Por exemplo, Heleno vem do
grego “tocha”. Assim compreendemos por que o lendário
Heleno de Freitas (que jogou, é claro, no Botafogo) foi um
cabeça quente, um homem de alta combustão que podia
explodir a qualquer hora. Já Bernardo, que vem do
germânico e quer dizer “forte como um urso”, encaixa-se
perfeitamente no grandalhão Bernardo.
Pelos nomes podemos entender melhor os
jogadores, mas também conhecer um pouco mais os
torcedores. Os nomes revelam, por exemplo, o imenso afeto
que a torcida tem por seus ídolos. Basta ver a grande
quantidade de “-inhos” que há por aí. Sem pensar muito,
lembro de Nelsinho, Vaguinho, Mazinho, Jairzinho,
Leivinha, Edinho, Gatãozinho (um raro exemplo de
aumentativo e diminutivo em um mesmo nome), Juninho,
Luisinho. O “-inho” deixa o nome ou apelido mais afetuoso,
como se o jogador mantivesse ainda algumas características
infantis. Não há nenhuma relação com o físico do nomeado,
tanto que o ex-centroavante Serginho tem quase dois metros
de altura.
Mas isso está mudando. Os “-inhos” estão em
extinção. Temos ainda um Robinho e dois Ronaldinhos, mas
parece que dirigentes e empresários não gostam de que seus
contratados tenham nomes no diminutivo. Isso desvaloriza
sua mercadoria e, assim, para maior profissionalismo, vão
surgindo os Alex Alves, os Wellington Amorim, os Rafael
Moura e os Rodrigo Tabata. Saem os “-inhos”, entram os
sobrenomes.
Talvez não sejam apenas os nomes no futebol que
estão mudando. Talvez o próprio país já não seja mais tão
moleque, tão travesso, o que, sinceramente, não sei se é bom
ou ruim.
José Roberto Torero. Dize-me teu nome e eu te direi quem és. Língua
Portuguesa Especial. Futebol & Linguagem, abril/2006 (com adaptações).

Com referência às idéias e às estruturas lingüísticas do texto,
julgue os itens de 110 a 120.
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110 No texto, há uma correlação entre o nome ou apelido dos

Julgue os itens que se seguem, com relação aos sentidos e a

jogadores e a posição em que jogam no campo, segundo as
características que o autor atribui a essas posições.

aspectos gramaticais do seguinte fragmento do texto

111 Ao afirmar que “Os sons das palavras têm um significado em si”,

o autor alude às expressões onomatopaicas da língua.
112 Na língua portuguesa, o emprego do sufixo diminutivo em

substantivos não tem somente valor afetivo, denotando carinho,
como o “-inho” acrescentado aos nomes dos jogadores, mas
também tem sentido pejorativo, como se verifica em padreco e
livreco, por exemplo.
113 Se fosse escrito na segunda pessoa do plural, o título do artigo se

apresentaria da seguinte forma: Diga-me vosso nome e eu vos
direis quem sois.
114 Ao mencionar Heleno de Freitas, o autor faz, entre parênteses, a

ressalva “(que jogou, é claro, no Botafogo)”, do que se depreende
que o autor é torcedor desse time de futebol e que não explicita
isso para manter-se imparcial no artigo.
115 Depreende-se das idéias expressas nos dois últimos parágrafos

apresentado: “Talvez o próprio país já não seja mais tão
moleque, tão travesso, o que, sinceramente, não sei se é bom
ou ruim.”
117 No segmento “o que”, a palavra “que” tem como

referente “o”, pronome que, por sua vez, retoma o que
foi expresso no período anterior.
118 O trecho se manteria gramaticalmente correto caso

fosse inserida uma vírgula após a forma verbal “sei”
desde que o advérbio “sinceramente” fosse colocado
após essa forma verbal.
119 No

segmento “já não seja mais”, verifica-se

redundância no emprego concomitante dos advérbios

que não apenas a maneira de designar os jogadores está mudando
— com os “-inhos” em extinção —, mas também os torcedores
estão mudando, ao preferirem adotar nomes mais profissionais
para os jogadores.

“já” e “mais”, o que permitiria a supressão de qualquer

116 Em suas duas ocorrências, a palavra “como” (R. 6 e 27) introduz

120 A oração “se é bom ou ruim” expressa uma condição

oração subordinada adverbial comparativa.

um deles, sem prejuízo para a correção gramatical do
trecho.

para o fato expresso na oração principal do período.
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PROVA PRÁTICA DE REVISÃO DE TEXTO–
•

•
•

Nesta prova, que vale dez pontos — cinco pontos para a parte I, um ponto e meio para a parte II e três pontos e meio para a
parte III —, faça o que se pede, usando os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva os textos
para o CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA PRÁTICA DE REVISÃO DE TEXTO, nos locais apropriados,
pois não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.
Em cada parte da prova, será desconsiderado qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponível no
caderno de textos definitivos.
No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

PARTE I – Revisão de Texto
Na página seguinte,encontra-se um trecho que deve passar por um processo de revisão gramatical e lingüística antes de ser liberado
para publicação. Faça essa revisão, procedendo da seguinte maneira:
<
<
<

Identifique os erros gramaticais ou impropriedades lingüísticas;
Sublinhe-os com a caneta esferográfica;
Descreva a correção a ser feita no espaço especialmente destinado a isso. Indique a linha em que se localiza o erro gramatical
ou a impropriedade lingüística e descreva a correção a ser feita. Mude de linha a cada nova correção a ser descrita.

Atenção: Não reescreva o texto. Apenas indique como devem ser feitas as correções.
Veja, abaixo, um exemplo de como deve ser feita a revisão de texto da Parte I.

Texto
A Lei 11.538/2007, alterou e modernisou as normas contábeis das
sociedades anonimas brasileiras_que vigoram no País há mais de 30 anos.

RASCUNHO
linha

descrição da correção

1

eliminar a vírgula após “11.538/2007"

1

corrigir a grafia: “modernizou”

2

colocar acento gráfico em “anônimas”

2

inserir vírgula depois de “brasileiras”
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TEXTO A SER REVISADO
1

4

7

10

13

16

A alta liquidez internacional, aliada à baixa percepção de risco dos investidores do mercado, têm
gerado uma conjutura extremamente favorável para os mercados emergentes desde 2003. É digno de nota
o desempenho dos países emergentes, que mesmo após o início da crise de crédito das hipotecas americanas
em meados de 2007, vêm apresentando maior resistência a crise atual, e melhor desempenho (traduzido em
menores spreads) se comparados à corporações globais dos mercados desenvolvidos.
Todavia, os impactos ainda desconhecidos a reboque da crise das hipotecas americanas no setor real
da economia, com a possibilidade de uma desaceleração econômica mundial, permanece como questão crucial
para a vulnerabilidade econômica dos países emergentes.
Admitindo a racionalidade econômica do mercado — cenário em que os spreads soberanos
representam espectativas quanto à trajetória futura dos fundamentos macroeconômicos —, analisamos, a
partir de um modelo de dados em painel, a questão da vulnerabilidade econômica de um conjunto de 23
países emergentes no período de 1998 a 2007, amostra que corresponde a mais de 96% da capitalização de
mercado do índice EMBIG em dezembro de 2007.
Os resultados obtidos apoiam políticas alinhadas com crescimento consistente, melhor gerenciamento
da dívida pública, sustentabilidade da política fiscal, desenvolvimento do mercado financeiro doméstico,
crescimento consistente, além de outras.
O Brasil melhorou significativamente no ranque de vulnerabilidade econômica que passou do grupo
dos 25% emergentes mais vulneráveis em 1998 para os 25% emergentes menos vulneráveis em 2007.
Trecho adaptado do Texto para Discussão 1358, do IPEA: O papel dos fundamentos
domésticos na vulnerabilidade econômica dos emergentes, de Ájax Moreira, Kátia
Rocha e Roberto Siqueira,Set./2008. Internet: <www.ipea.gov.br> (com adaptações).

RASCUNHO – PARTE I – REVISÃO DE TEXTO
linha

descrição da correção
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PARTE II – Reescritura de vocabulário de texto
No trecho abaixo, reescreva as expressões sublinhadas, substituindo-as por outras condizentes com o padrão vocabular da norma
escrita da língua portuguesa.

Quando o poder público decide estrategicamente botar dinheiro em uma cidade (no caso de
ela vir a sediar os Jogos Olímpicos), com base em uma racionalidade econômica (custo
versus benefício), ele pensa nas coisas boas para a economia local que, em tese, deveriam beneficiar
toda a população da cidade e região. Mas é evidente que alguns setores econômicos e sociais são
mais beneficiados que outros. Investir na construção de um estádio olímpico pode, por exemplo,
ter de demorar a construção de um hospital ou impedir que o governo eleve os salários dos
professores da rede pública.
Além disso, a decisão de gastar um tantão de grana com uma cidade pode significar a privação
de muitas outras, além de alimentar desigualdades regionais.

Extraído do Texto para Discussão 1.356, do IPEA: Leitura econômica dos jogos olímpicos:
financiamento, organização e resultados, de Marcelo Weishaupt Proni, Lucas Speranza Araújo e
Ricardo L. C. Amorim. Ago./2008. Internet: <www.ipea.gov.br> (com adaptações).

RASCUNHO - PARTE II - REESCRITURA DE VOCABULÁRIO DE TEXTO
substituir:

por:

botar dinheiro
ele pensa nas coisas boas
ter de demorar
gastar um tantão de grana
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PARTE III – Reescritura de texto
Considerando que o trecho abaixo conste de uma matéria a ser postada no sítio do IPEA, reescreva-o, observando as
qualidades do texto bem escrito, quanto a: encadeamento e progressão das idéias, respeito à coesão e coerência, obediência às normas
gramaticais, vocabulário, adequação do tipo de texto e ao contexto de circulação.
Considere, ainda, que, na reescritura, as idéias podem ser reorganizadas e agrupadas de forma diferente à do texto
original, mudando seu local de aparecimento.

Os benefícios trazidos pelo cultivo de transgênicos superam os prejuízos ainda
duvidosos e não descobertos. No campo dos benefícios dos transgênicos está a maior produtividade
e o menor uso de defensivos agrícolas. Por outro lado, possível de discussão e pendente de provas
científicas estão os malfeitos ao meio ambiente e a saúde do homem.
Pela comparação entre os prós e os contras eu acho que a soja transgênica tem de
ser liberado o cultivo no Brasil, respeitando o direito do cidadão de poder escolher entre um produto
alterado geneticamente ou não alterado, e realizando pesquisas rigorosas no controle da produção
e sua disponibilização no mercado, observando sempre a rotulação e a origem dos produtos.
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RASCUNHO – PARTE III – REESCRITURA DE TEXTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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