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Leia atentamente a letra abaixo e analise as questões.

Mulheres de Atenas
Chico Buarque

Mirem-se no exemplo
Daquelas mulheres de Atenas
Vivem pros seus maridos
Orgulho e raça de Atenas

Quando amadas se perfumam
Se banham com leite, se arrumam
Suas melenas
Quando fustigadas não choram
Se ajoelham, pedem imploram
Mais duras penas, cadenas

Mirem-se no exemplo
Daquelas mulheres de Atenas
Sofrem pros seus maridos
Poder e força de Atenas

Quando eles embarcam soldados
Elas tecem longos bordados
Mil quarentenas
E quando eles voltam, sedentos
Querem arrancar, violentos
Carícias plenas, obscenas

Mirem-se no exemplo
Daquelas mulheres de Atenas
Despem-se pros maridos
Bravos guerreiros de Atenas

Quando eles se entopem de vinho
Costumam buscar um carinho
De outras falenas
Mas no fim da noite, aos pedaços
Quase sempre voltam pros braços
De suas pequenas, Helenas

Mirem-se no exemplo
Daquelas mulheres de Atenas
Geram pros seus maridos
Os novos filhos de Atenas



Elas não têm gosto ou vontade
Nem defeito, nem qualidade
Têm medo apenas
Não têm sonhos, só têm presságios
O seu homem, mares, naufrágios
Lindas sirenas, morenas

Mirem-se no exemplo
Daquelas mulheres de Atenas
Temem por seus maridos
Heróis e amantes de Atenas

As jovens viúvas marcadas
E as gestantes abandonadas não fazem cenas
Vestem-se de negro, se encolhem
Se conformam e se recolhem
Às suas novenas
Serenas

Mirem-se no exemplo
Daquelas mulheres de Atenas
Secam por seus maridos
Orgulho e raça de Atenas

1. Em relação ao texto "Mulheres de Atenas", a letra revela:
(a) as diferenças sociais e culturais entre as mulheres de Atenas e as de Esparta.
(b) uma crítica ao feminismo atual, ao ressaltar a felicidade das mulheres que moravam em Atenas
na época da Antiguidade Clássica.
(c) uma crítica à sociedade patriarcal, à desigualdade de gênero e ao sofrimento imposto à mulher.
(d) uma exaltação ao amor que Helena, a protagonista da letra, sentia por seu maridos e filhos.

2. Em relação ao texto "Mulheres de Atenas", na oração “Vivem pros seus maridos” é correto afirmar:
(a) “pros” é o resultado da contração do advérbio “para” com o artigo definido masculino plural “os”.
(b) “pros” é o resultado da justaposição do substantivo “para” com o artigo definido masculino plural
“os”.
(c) “pros” é o resultado da justaposição da preposição acidental “para” com o artigo definido
masculino plural “os”.
(d) “pros” é o resultado da contração da preposição essencial “para” com o artigo definido masculino
plural “os”.

3. Em relação ao texto "Mulheres de Atenas", na oração “Temem por seus maridos”, é correto afirmar
que:
(a) o sujeito é elíptico.
(b) o sujeito é inexistente.
(c) o sujeito é indeterminado.
(d) a oração é sem sujeito.

Em mundo mais populoso e gordo, produção de comida terá de crescer 80% até fim do século, diz
estudo. Por Mark Kinver. BBC News. 26 de dezembro de 2019.



A quantidade de comida necessária para alimentar a população mundial até o final do século pode
ter de aumentar em quase 80% até o fim do século, aponta um estudo.Pesquisadores da Alemanha
dizem que isso deve ao crescimento populacional e à tendência de aumento do Índice de Massa
Corporal (IMC), o que está resultando em mais indivíduos que necessitam de mais calorias.O estudo
publicado na revista Plos One foi realizado por uma equipe da Universidade de Göttingen. Os autores
alertam que não atender essa necessidade de mais calorias pode levar a uma maior desigualdade
global.Os cientistas calcularam que 60% do aumento de calorias será por causa do número crescente
de pessoas no mundo. A Organização das Nações Unidas estima que a população global passe de
quase 7 bilhões em 2010 para quase 11 bilhões em 2100.E mais de 18% do aumento das calorias
viria do aumento na relação entre altura e peso das pessoas no planeta."O aumento na energia média
diária exigida aumentará em 253 calorias por pessoa entre 2010 e 2100 em nossas estimativas,
assumindo um IMC e uma altura crescentes", explicou o coautor do estudo Lutz Depenbusch.

Coma uma banana - ou duas

Depenbusch diz que, em escala global, o efeito do IMC e da altura da população mundial "exigirá um
adicional de calorias que corresponde às demandas combinadas de Índia e Nigéria em 2010".O
cientista explica que o aumento de 253 calorias na dieta diária de uma pessoa equivale a duas
bananas grandes ou uma porção de batata frita.Os pesquisadores apontam que os países da região
subsaariana seriam os mais afetados negativamente por esse aumento na demanda de calorias.Eles
explicam que a região já está testemunhando um forte aumento na necessidade de calorias, porque
tem uma taxa de rápido crescimento populacional.Os pesquisadores alertam que um fracasso da
política global de alimentos para acomodar esse aumento na demanda por energia pode exacerbar a
desigualdade econômica e alimentar.Eles dizem que uma demanda crescente por alimentos levaria a
um aumento nos preços dos alimentos. Enquanto as nações ricas seriam capazes de absorver isso,
as nações mais pobres enfrentariam problemas, levando a mais desnutrição.

4. De acordo com a leitura, é correto afirmar:
(a) Há forte crítica ao crescimento da obesidade na população, sobretudo infantil, que será a parcela
da sociedade que sofrerá o impacto do desabastecimento de alimentos até o final do século.
(b) É possível que a crise de abastecimento de alimentos afete social e economicamente países
subdesenvolvidos até o final do século.
(c) O texto apresenta traços da chamada “gordofobia”, ao colocar na obesidade a responsabilidade
pelo desabastecimento de alimentos.
(d) O crescimento populacional não é fator relevante para o agravamento da crise global de
abastecimento de alimentos.

5. Assinale a alternativa que contem acentuação correta e a regra correspondente:
(a) Tórax: são acentuadas as paroxítonas terminadas em “x”.
(b) Juíz: são acentuadas as oxítonas com ditongo decrescente.
(c) Ágil: toda palavra proparoxítona é acentuada.
(d) Hífens: são acentuadas as paroxítonas terminadas em “ns”.

6. Está correta a concordância verbal em:
(a) Vendem-se laranja.
(b) Precisam-se de pintores.
(c) Faz dez anos que concluí o ensino superior.
(d) Haviam muitos palestrantes no evento.



7. Assinale a alternativa em que a palavra está ortograficamente correta:
(a) Obsecado.
(b) Entertenimento.
(c) Ritimo.
(d) Loquaz.

8. O uso da vírgula está correto em:
(a) O trabalho, foi muito difícil, aos alunos.
(b) As pesquisas, todavia, apresentaram bons resultados.
(c) As pessoas da festa, foram embora cedo.
(d) A vida, é bela.

9. O uso da crase está correto em:
(a) Avistei à paisagem mais bonita pintada por Monet.
(b) Li à melhor obra de Mario Vargas Llosa.
(c) É necessário obedecer às regras.
(d) Ele quebrou à estante da biblioteca.

10. Marque a alternativa que apresenta um período composto:
(a) Ana e Adriana concluíram a prova ao mesmo tempo.
(b) Paula foi ao crossfit e fez o snatch com perfeição.
(c) Tatilla passeou com seus dois filhos.
(d) Myrza e Thais são profissionais de sucesso.

GABARITO:
1. C
2. D
3. A
4. B
5. A
6. C
7. D
8. B
9. C
10. B


