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Instruções 

1 
Identifique-se na parte inferior desta capa. Caso se identifique em qualquer outro local deste 
Caderno, você será excluído da Seleção. 

2 
Este Caderno contém, respectivamente, duas questões: uma Redação e a interpretação de 
um texto (dez itens). 

3 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique-o, imediatamente, ao Fiscal. 

4 Cada questão de interpretação de texto apresenta apenas uma opção de resposta correta. 

5 Na Redação, você será avaliado exclusivamente por aquilo que escrever dentro do espaço a 
ela destinado.  

6 Escreva de modo legível. Dúvida gerada por grafia, sinal ou rasura implicará redução de 
pontos. 

7 Você dispõe de, no máximo, três horas para elaborar, em caráter definitivo, a Redação, 
responder às questões de interpretação de texto e preencher a Folha de Respostas. 

8 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

9 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e este 
Caderno. 

 
 

 
 
 

Nome completo (em letra de forma) Nº  da Inscrição 

  

 
Nº da Turma Assinatura 

  

 

GGGGrrrraaaadddduuuuaaaaççççããããoooo    TTTTeeeeccccnnnnoooollllóóóóggggiiiiccccaaaa    



UFRN 2007 � Graduação Tecnológica 

 

Proposta de Redação 

• Redija um texto dissertativo (em prosa, no registro padrão da língua portuguesa 
escrita, de forma coesa e coerente) sobre o tema a seguir: 

 
 

A ética na gestão do serviço público 
 

• NÃO assine o texto  e, para rascunho, utilize o verso da capa. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIM DO ESPAÇO  

ESPAÇO DESTINADO À REDAÇÃO DEFINITIVA 
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Interpretação de Texto 
 

O texto abaixo servirá de base para as respostas a todos os itens desta prova. 
 

“A humanidade não tem alternativa” 
Luísa Gockel 

 

Um dos quatro brasileiros que figuram na lista dos cientistas participantes 
do Grupo Intergovernamental sobre a Mudança Climática (IPCC), das Nações 
Unidas, Paulo Artaxo, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (USP), é 3 

taxativo: "A humanidade não tem alternativa". Segundo o pesquisador, não há 
nenhuma outra saída que não seja a redução drástica das emissões de gases do 
efeito estufa, e isso deve ser feito da maneira mais eficiente e rápida possível. O 6 

relatório divulgado no início de fevereiro é o mais importante já feito sobre o tema e 
é resultado de dois anos de trabalho. 

Artaxo acredita que os países devem ser responsabilizados 9 

proporcionalmente aos danos que já causaram ao meio ambiente. Entretanto chama 
o Brasil a agir. "Esperamos que o governo brasileiro se sensibilize fortemente em 
relação a essa questão e estabeleça estratégias de redução de gases e diminuição 12 

da incidência de queimadas o mais rápido possível", afirma, referindo-se à principal 
fonte de emissão de gases do efeito estufa no país. 

O cientista ressalta a importância de um relatório como esse e acredita que 15 

a opinião pública mundial está começando a entender o tamanho do problema das 
mudanças climáticas. "Começam a entender claramente o recado de que 
desperdiçar energia com emissão de gases do efeito estufa, da maneira como foi 18 

feito ao longo dos últimos 150 anos, é insustentável a curto e médio prazos", alerta. 
Segundo ele, a grande questão que se coloca é: quem vai pagar a conta desse 
enorme custo ambiental?21 

Disponível em :<http://www.jornaldomeioambiente.com.br>.Acesso em: 14 fevereiro 2007. 

 

01. A declaração “A humanidade não tem alternativa ” é atribuída  

A)  a Luísa Gockel. 

B)  aos cientistas brasileiros que figuram na lista. 

C) a Paulo Artaxo. 

D) ao pesquisador cujo nome é o segundo da lista. 
 
 
02. Ao dizer “Segundo o pesquisador ” (linha 4), o autor do texto  

A)  aprova parcialmente aquilo que é dito pelo pesquisador. 

B)  isenta-se de qualquer responsabilidade quanto ao que é dito pelo pesquisador. 

C) mostra-se incrédulo em relação às declarações que o pesquisador faz. 

D) discorda das declarações que o pesquisador faz. 
 
 

03. O primeiro parágrafo contém uma palavra que, do ponto de vista semântico, equivale 
à palavra alternativa . Trata-se de: 

A)  resultado.   B)  redução.       C) maneira.         D) saída. 
 
 
04. Na linha 5, a expressão que não seja  poderia ser substituída, sem alteração do 

sentido, por:  

A)  a não ser.     C) até que. 

B)  não sendo.     D) a menos que. 
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05. Na linha 6, a palavra isso   diz respeito 

A)  à redução drástica das emissões de gases do efeito estufa. 

B)  ao trabalho responsável de quatro cientistas brasileiros. 

C) à divulgação do relatório no início de fevereiro. 

D) ao fato de o pesquisador ser taxativo. 
 
 

06. O cientista citado na linha 15  

A)  trabalha no Instituto de Física da USP há dois anos. 

B)  é formado pela USP. 

C) foi o único escolhido pela USP para participar do IPCC. 

D) participou do IPCC. 
 
07. No terceiro parágrafo, um dos elementos lingüísticos que tem como referente 

principal Paulo Artaxo  (linha 3) é:  

A)  que (linha 20).     C) ele (linha 20).  

B)  esse (linha 15).      D) quem (linha 20). 
 
 

08. Conforme o texto,  

A)  espera-se que um relatório mais consistente que o do IPCC seja divulgado em breve. 

B) o relatório do IPCC tem grande significância. 

C) espera-se que os políticos ajam rapidamente. 

D) o governo brasileiro é fortemente sensível às questões relativas a meio ambiente. 
 
 

09. Sobre a opinião pública mundial, pode-se afirmar: 

A)  Já faz mais de um século que reivindica providências do governo. 

B)  Acredita que o problema do efeito estufa terá uma solução rápida. 

C) Nem sempre dimensionou os transtornos ocasionados pelas mudanças climáticas. 

D) Manda um recado àqueles que, além de desperdiçarem energia, não pagam a conta.  
 
 

10. Considere o trecho a seguir:  
 

“O relatório divulgado no início de fevereiro é o m ais importante já feito sobre o tema” 

O sentido original desse trecho corresponde a: 

A)  O relatório divulgado sobre o tema foi, no início de fevereiro, o mais importante 
que já se fez. 

B)  Dentre os relatórios já divulgados, aquele cujo tema é mais importante foi feito no 
início de fevereiro. 

C) O relatório divulgado no início de fevereiro já foi o mais importante que se fez 
sobre o tema. 

D) Dentre os relatórios já feitos sobre o tema, o que foi divulgado no início de 
fevereiro é o mais importante. 

 


