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Aula 02

Atualmente, Brasil e África vêm restabelecendo ligações que poderão ter efeitos
importantes sobre a prosperidade e o desenvolvimento de ambos. Na última década, a África
tornou-se um continente de oportunidades, com tendências econômicas positivas e uma melhor
governança.

O crescimento de alguns países africanos, sua resistência às crises globais recentes e a
implementação de reformas de políticas que fortaleceram os mercados e a governança
democrática vêm expandindo o comércio e o investimento na região. Apesar dessa tendência
positiva, muitos países africanos ainda enfrentam enormes gargalos de infraestrutura, são
vulneráveis à mudança do clima e apresentam capacidade institucional deficiente.
Consequentemente, a ajuda para o desenvolvimento continua sendo uma das principais fontes
de apoio ao desenvolvimento em vários países do continente, de modo que a transferência e a
troca de conhecimento ainda são necessidades prementes.

A partir do final século XX, a África se tornou um dos principais temas da agenda externa
do Brasil, que tem demonstrado um interesse cada vez maior em apoiar e participar do
desenvolvimento de um continente que se encontra em rápida transformação. A intensificação
do engajamento do Brasil com a África não somente demonstra a ambição geopolítica e o
interesse econômico do Brasil: os fortes laços históricos e a afinidade com a África diferenciam
o Brasil dos demais membros originais do BRICs [grupo formado inicialmente por Brasil, Rússia,
Índia e China e que incluiu depois a África do Sul].

O crescimento econômico do Brasil, sua atuação crescente no cenário mundial, o sucesso
alcançado com a redução da desigualdade social e a experiência de desenvolvimento oferecem
lições importantes para os países africanos que, dessa forma, buscam cada vez mais a
cooperação, assistência técnica e investimentos do Brasil. Ao mesmo tempo, multinacionais
brasileiras, organizações não governamentais e diversos grupos sociais passaram a incluir a
África em seus planos. Em outras palavras, a nova África coincide com o Brasil global.

Complementando as fortes ligações históricas e culturais, a tecnologia brasileira parece
ser de fácil adaptabilidade a muitos países africanos em razão das semelhanças geofísicas de
solo e de clima. O sucesso recente do Brasil no plano social e econômico atraiu a atenção de
muitos países de língua portuguesa com os quais o país possui ligações históricas.
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Figura 1 - Principais áreas de atuação do Brasil em arranjos de
cooperação com a África, 2009.

Leia o texto que segue para responder às questões de 1 a 5.

BRASIL E ÁFRICA SUBSAARIANA: PARCERIA SUL-SUL PARA O CRESCIMENTO
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No que se refere à diplomacia, o Brasil mantém atualmente 37 embaixadas na África,
comparado a 17 em 2002, um incremento correspondido pelo aumento do número de
embaixadas africanas no Brasil: desde 2003, 17 embaixadas foram abertas em Brasília,
somando-se às 16 já existentes, o que representa a maior concentração de embaixadas no
Hemisfério Sul.

Os países da África Subsaariana solicitam cooperação com o Brasil em cinco áreas
principais: agricultura tropical; medicina tropical; ensino técnico (em apoio ao setor industrial);
energia; e proteção social (figura ES.2). (Áreas de interesse relativamente menor incluem
ensino superior, esportes e ação afirmativa.).

No que se refere à agricultura, a Empresa de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), em
parceria com várias outras instituições brasileiras de pesquisa, atua com parceiros locais na
implementação de projetos modelo em agricultura com o objetivo de reproduzir o sucesso
alcançado no cerrado brasileiro – semelhante a alguns solos africanos − e aprimorar o
desenvolvimento agrícola e o agronegócio na África.

Investimentos do setor privado brasileiro na África tiveram início nos anos 1980 e
chegaram a tal ponto que atualmente as empresas brasileiras atuam em quase todas as regiões
do continente, com atividades concentradas nas áreas de infraestrutura, energia e mineração.
A presença do Brasil chama a atenção devido à forma como as empresas brasileiras realizam
seus negócios; elas tendem a contratar mão de obra local para seus projetos, favorecendo o
desenvolvimento de capacidades locais, o que acaba por elevar a qualidade dos serviços e
produtos. Dado o ambiente de negócios favorável aos investimentos brasileiros na África, a
Agência Brasileira de Exportação vem fomentando a presença de pequenas e médias empresas
no continente, por meio de feiras de negócios, por exemplo. As tendências analisadas em
estudos internacionais indicam que o Brasil e a África desenvolvem, em conjunto, um modelo
de relações Sul-Sul que pode ajudar a reunir os dois lados do Atlântico.

Embora as relações entre o Brasil e a África tenham se intensificado muito na última
década, ainda existem desafios consideráveis. Em particular, existe um desconhecimento nos
dois lados do Atlântico. A maioria dos brasileiros possui conhecimento limitado e normalmente
desatualizado sobre a África; as poucas informações que têm, muitas vezes, se limitam a
Angola, Moçambique e, às vezes, à África do Sul. A burocracia de ambos os lados atrasa o
comércio marítimo que chega a levar 80 dias, em vez de 10. O Banco Mundial poderia contribuir
para a superação desses obstáculos, de modo a favorecer a ampliação do relacionamento entre
a África e o Brasil e trazer benefícios adicionais para todos.

BANCO MUNDIAL/IPEA. Ponte sobre o Atlântico. Brasil e África Subsaariana: parceria Sul-Sul para o
crescimento. Brasília: [s.n.], 2011. p. 1-8. (Adaptado).

Questão 01 (UEG-2013):

São ideias presentes no texto:

A) a presença de empresas privadas brasileiras no continente africano tem sido positiva apenas do
ponto de vista econômico, pois a mão de obra utilizada é estrangeira, o que não favorece o desen-
volvimento local nem a melhoria de qualidade de produtos e serviços.

B) apesar do crescimento das parcerias em diversos setores – agricultura, saúde, educação etc. −,
as relações diplomáticas entre Brasil e África têm diminuído nos últimos dez anos, o que se reflete
na diminuição do número de embaixadas africanas no Brasil.

C) devido ao desenvolvimento que a África vem tendo na última década, o que é tendência positiva,
o continente não mais necessita de ajuda para seu desenvolvimento e tem se tornado um parceiro
igualitário do Brasil, principalmente no que diz respeito às parcerias econômicas.

D) um dos setores que mais apresentam acordos de cooperação entre Brasil e África atualmente é
o da agricultura, o que se explica por certa semelhança entre os solos africanos e os brasileiros,
especialmente o cerrado.
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Questão 03 (UEG-2013):

Comparando-se a figura ES.2 com o restante do texto, percebe-se que:

A) a figura apresenta informações contraditórias com aquelas encontradas no texto.
B) a interpretação das informações da figura somente é possível a partir das informações contidas
no texto.
C) as informações da figura complementam as informações contidas no texto.
D) as informações da figura são as mesmas que estão no texto, colocadas em forma de gráfico.

Questão 04 (UEG-2013):

No trecho “O crescimento econômico do Brasil, sua atuação crescente no cenário mundial, o sucesso
alcançado com a redução da desigualdade social e a experiência de desenvolvimento oferecem
lições importantes para os países africanos que, dessa forma, buscam cada vez mais a cooperação,
assistência técnica e investimentos do Brasil”, são encontradas

A) uma oração e um período composto por coordenação.
B) duas orações e um período composto por subordinação.
C) três orações e um período composto por coordenação.
D) quatro orações e um período composto por subordinação.

Questão 05 (UEG-2013):

Com relação aos itens “poderão” (linha 1), “parece” (linha 27), “pode” (linha 55), “poderia” (linha
61), nota-se que

A) eles apresentam um valor apenas estilístico e, por essa razão, poderiam ser suprimidos, sem
prejuízo de sentido.
B) eles têm um valor expressivo e, por essa razão, poderiam ser suprimidos sem que se alterasse
o sentido das frases onde ocorrem.
C) sua função é aumentar o grau de certeza dos enunciados, motivo pelo qual sua supressão acar-
retaria um prejuízo de sentido.
D) sua presença tem um valor modalizador, razão pela qual sua supressão alteraria o sentido das
frases onde ocorrem.

Questão 02 (UEG-2013):

O trecho “Embora as relações entre o Brasil e a África tenham se intensificado muito na última dé-
cada, ainda existem desafios consideráveis” poderia ser reescrito da seguinte forma, sem prejuízo
de sentido:

A) As relações entre o Brasil e a África se intensificaram muito na última década, já que existem
desafios consideráveis.

B) As relações entre o Brasil e a África se intensificaram muito na última década, mas ainda existem
desafios consideráveis.

C) Ainda existem desafios consideráveis, pois as relações entre o Brasil e a África se intensificaram
muito na última década.

D) Ainda existem desafios consideráveis, porque as relações entre o Brasil e a África se intensi-
ficaram muito na última década.
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Questão 06 (Prova Brasil):

Texto 2: 

Namoro

O melhor do namoro, claro, é o ridículo. Vocês dois no telefone:

- Desliga você.

- Não, desliga você.

- Você.

- Você.

- Então vamos desligar juntos.

- Tá. Conta até três.

- Um... Dois... Dois e meio...

Ridículo agora, porque na hora não era não. Na hora nem os apelidos secretos que vocês

tinham um para o outro, lembra? Eram ridículos. Ronron. Suzuca. Alcizanzão. Surusuzuca.

Gongonha (Gongonha!) Mamosa. Purupupuca...

Não havia coisa melhor do que passar tardes inteiras num sofá, olho no olho, dizendo:

- As dondozeira ama os dondozeiro?

- Ama.

- Mas os dondozeiro ama as dondozeira mais do que as dondozeira ama os dondozeiro.

- Na-na-não. As dondozeira ama os dondozeiro mais do que, etc.

E, entremeando o diálogo, longos beijos, profundos beijos, beijos mais do que de línguas,

beijos de amígdalas, beijos catetéricos. Tardes inteiras. Confesse: ridículo só porque nunca mais.

Depois de ridículo, o melhor do namoro são as brigas. Quem diz que nunca, como quem não

quer nada, arquitetou um encontro casual com a ex ou o ex só para ver se ela ou ele está com

alguém, ou para fingir que não vê, ou para ver e ignorar, ou para dar um abano amistoso querendo

dizer que ela ou ele significa tão pouco que pode até ser amigos, está mentindo. Ah, está mentindo.

E melhor do que as brigas são as reconciliações. Beijos ainda mais profundos, apelidos ainda

mais lamentáveis, vistos de longe. A gente brigava mesmo era para se reconciliar depois, lembra?

Oito entre dez namorados transam pela primeira vez fazendo as pazes. Não estou inventando. O

IBGE tem as estatísticas.

(VERÍSSIMO, Luís Fernando. Correio Braziliense. 13/06/1999.)

No texto, considera-se que o melhor do namoro é o ridículo associado

A) às brigas por amor.

B) às mentiras inocentes.

C) às reconciliações felizes.

D) aos apelidos carinhosos.

E) aos telefonemas intermináveis.
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Questão 07 (UFG-2013):

Leia os fragmentos a seguir.

Os textos transcritos evidenciam a intertextualidade da peça Uma noite em cinco atos com a poética
de Álvares de Azevedo, revelando que, mesmo com diferentes pontos de vista, há uma aproximação
entre a visão moderna e a visão ultrarromântica sobre o tema da morte. Com base nesta afirmativa,
responda:

A) Que recurso de intertextualidade é utilizado em Uma noite em cinco atos para estabelecer a
relação direta entre essa peça e o poema “Lembrança de morrer”?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

B) Em que se assemelham as ideias sobre a morte expressas pelo eu lírico, na terceira estrofe do
poema, e pela personagem Zé Paulo, no trecho da peça?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

LEMBRANÇA DE MORRER
No more! o never more!*

Shelley

Quando em meu peito rebentar-se a fibra
Que o espírito enlaça à dor vivente,
Não derramem por mim nem uma lágrima
Em pálpebra demente.

E nem desfolhem na matéria impura
A flor do vale que adormece ao vento:
Não quero que uma nota de alegria
Se cale por meu triste passamento.

Eu deixo a vida como deixa o tédio
Do deserto, o poente** caminheiro
– Como as horas de um longo pesadelo
Que se desfaz ao dobre de um sineiro;
[…]
Descansem o meu leito solitário
Na floresta dos homens esquecida,
À sombra de uma cruz, e escrevam nela:
– Foi poeta – sonhou – e amou na vida. –
[…]

*Não mais! Oh! Nunca mais!
**Palavra grafada “poento” na primeira edição (1853)
e na maioria
das edições posteriores.

[…]
ÁLVARES
Você disse “lembrança de morrer”?
Lembrança de morrer!? Mas então estou
morto mesmo! Droga! A morte me tirou a
memória... (Pausa) Quer saber de uma
coisa?

ZÉ PAULO
O quê?

ÁLVARES
A morte é uma merda! Com ela, não me
tornei nem uma coisa nem outra. Nem
poeta nem bacharel de direito...

ZÉ PAULO
Tudo bem. Você escapou dessa.

ÁLVARES (baixinho)
Pra melhor?

ZÉ PAULO (impaciente, agarra Álvares pelo
braço e passa a conduzi-lo)
Sim, pra melhor, pra melhor...
[…]

AZEVEDO, Álvares de. Lira dos vinte anos. In: Obra
completa. Org. de Alexei Bueno. Rio de Janeiro: Nova
Aguilar, 2000. p. 188-189.

MARTINS, Alberto. Uma noite em cinco atos. São Paulo:
Editora 34, 2009. p. 28-29.
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Questão 08 (Enem 2011):

TEXTO I
Onde está a honestidade?

Você tem palacete reluzente
Tem joias e criados à vontade
Sem ter nenhuma herança ou parente
Só anda de automóvel na cidade...

E o povo pergunta com maldade:
Onde está a honestidade

O seu dinheiro nasce de repente
E embora não se saiba se é verdade
Você acha nas ruas diariamente
Anéis, dinheiro e felicidade...

Vassoura dos salões da sociedade
Que varre o que encontrar em sua frente
Promove festivais de caridade
Em nome de qualquer defunto ausente...

ROSA, N. Disponível em:
http://www.mpbnet.com.br. Acesso em: abr. 2010.

TEXTO II

Um vulto da história popular brasileira,
reconhecido nacionalmente, é Noel Rosa.
Ele nasceu em 1910, no Rio de Janeiro;
portanto, se estivesse vivo, estaria
completando 100 anos. Mas faleceu aos 26
anos de idade, vítima de tuberculose,
deixando um acervo de grande valor para
o patrimônio cultural brasileiro. Muitas de
suas letras representam a sociedade
contemporânea, como se tivessem sido
escritas no século XXI.

Disponível em: http://www.mpbnet.com.br. Acesso
em: abr. 2010.

Um texto pertencente ao patrimônio literário-cultural brasileiro é atualizável, na medida em que
ele se refere a valores e situações de um povo. A atualidade da canção “Onde está a honestidade?”,
de Noel Rosa, evidencia-se por meio

A) da ironia, ao se referir ao enriquecimento de origem duvidosa de alguns.
B) da crítica aos ricos que possuem joias, mas não têm herança.
C) da maldade do povo a perguntar sobre a honestidade.
D) do privilégio de alguns em clamar pela honestidade.
E) da insistência em promover eventos beneficentes.

Questão 09 (Enem 2012):

Que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro quadrinho a persuadir sua
interlocutora?

A) Prova concreta, ao expor o produto ao consumidor.
B) Consenso, ao sugerir que todo vendedor tem técnica.
C) Raciocínio lógico, ao relacionar uma fruta com um produto eletrônico.
D) Comparação, ao enfatizar que os produtos apresentados anteriormente são inferiores.
E) Indução, ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor.
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Nos poemas transcritos, a representação da figura feminina se assemelha por apresentar

A) a sensualidade da mulher metaforizada pelos elementos da natureza.
B) a idealização de uma mulher única enfatizada pela fidelidade do eu lírico.
C) o distanciamento da mulher exemplificado por sua indiferença aos apelos do eu lírico.
D) a simplicidade da mulher evidenciada por suas qualidades morais.
E) o exotismo da mulher emoldurado pela descrição de um cenário idílico.

Questão 10 (UFG 2013):

MALVA-MAÇÃ
A P...
De teus seios tão mimosos
Quem gozasse o talismã!
Quem ali deitasse a fronte
Cheia de amoroso afã!
E quem nele respirasse
A tua malva-maçã!
Dá-me essa folha cheirosa
Que treme no seio teu!
Dá-me a folha… hei de beijá-la
Sedenta no lábio meu!
Não vês que o calor do seio
Tua malva emurcheceu...
[...]

AZEVEDO, Álvares de. Lira dos vinte anos. In:
Obra  completa. Organização de Alexei Bueno.

Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. p. 269.

Há uma flor que está em redor de mim, 
uma flor que nasce nos cabelos da aurora
e desce sobre as águas e os ombros 
de todos nós. Não, não quero amar 
senão a natureza quando ela se abre 
como uma flor e suas corolas à madrugada;
eu não quero amar, senão a mulher
que está em redor de mim, a mulher
que me acolhe com seus braços
e me oferece o que há de mais íntimo,
a sua pérola e sonho à madrugada.

GARCIA, José Godoy. Poesia. Brasília: Thesaurus,
1999. p. 153.

_____________________________________________________________________
RASCUNHO:


