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AULA 06 
 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 
01 a 03. 
 
Texto I 
 

A carta-testamento de Getúlio Vargas 
 

Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo 
coordenaram-se novamente e se desencadeiam sobre 
mim. 

Não me acusam, insultam; não me combatem, 
caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam 
sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu 
não continue a defender, como sempre defendi, o povo e 
principalmente os humildes. Sigo o destino que me é 
imposto. Depois de decênios de domínio e espoliação dos 
grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me 
chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de 
libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de 
renunciar. Voltei ao Governo nos braços do povo. A 
campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se 
à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de 
garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi 
detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário-
mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar a liberdade 
nacional na potencialização das nossas riquezas através da 
Petrobrás, mal começa esta a funcionar, a onda de 
agitação se avoluma. A Eletrobrás foi obstaculada até o 
desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não 
querem que o povo seja independente. 

Assumi o Governo dentro da aspiral inflacionária que 
destruía os valores de trabalho. Os lucros das empresas 
estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Na declaração 
de valores do que importávamos existiam fraudes 
constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. 
Veio a crise do café, valorizou-se o 
nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a 
resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia 
a ponto de sermos obrigados a ceder. 

Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, 
resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo 
suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a 
mim mesmo, para defender o povo que agora se queda 
desamparado. Nada mais vos posso dar a não ser meu 
sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, 
querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço 
em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar 
sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis 
minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater 
a vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a 
luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, 
sentireis no meu pensamento a força para a reação. Meu 
sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa 
bandeira de luta. 

Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na 
vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a 

resistência. Ao ódio respondo com o perdão. E aos que 
pensam que me derrotaram respondo com a minha vitória. 
Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. 
Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo 
de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua 
alma e meu sangue será o preço do seu resgate. 

Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a 
espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, 
as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei 
a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. 
Serenamente dou o primeiro passo no caminho da 
eternidade e saio da vida para entrar na história. 

 
Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1954. 
 
Getúlio Vargas 

Disponível em: <http://maniadehistoria.wordpress.com/carta-
testamento-degetulio-vargas>. Acesso em: 30 abr. 2012. 

 

1. No trecho Não me acusam, insultam; não me 
combatem, caluniam, Getúlio Vargas nega um 
fato para afirmar outro. Um efeito dessa 
estratégia retórica é 

 
A. explicar aos brasileiros as consequências dos 

atos de seus adversários. 
B. mostrar ao leitor a ilegitimidade dos ataques de 

seus inimigos. 
C. apontar para seus interlocutores os atos 

descomprometidos com o Brasil. 
 
D. defender a nação das forças contrárias 

envolvidas no processo de degradação de seu 
governo. 

E. explicitar a incompreensão dos seus atos 
administrativos pelos eleitores.1 

 
 
2. Com o auxílio da intertextualidade, o locutor 

constrói uma autoimagem que foge ao político. 
Que imagem é essa e com que discurso a 
intertextualidade se estabelece? 

 
A. Justiceiro – discurso jurídico. 
B. Militante – discurso sindicalista. 
C. Operário – discurso popular. 
D. Redentor – discurso religioso. 
E. Guerreiro – discurso militar. 
 
3. Todo testamento pressupõe uma herança. De 

acordo com o conteúdo do Texto 2, a herança de 
Getúlio Vargas é 

 
A. o ódio do povo. 
B. a perseguição dos políticos. 
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C. o perdão aos seus inimigos. 
D. a sua renúncia. 
E. a sua morte. 
 
Leia o texto a seguir para responder às questões de 
04 a 06. 
 
Texto II 
 

A carta-renúncia de Jânio Quadros  
 

Fui vencido pela reação e, assim, deixo o governo. 
Nestes sete meses cumpri com o meu dever. Tenho-o 
cumprido, dia e noite, trabalhando infatigavelmente, sem 
prevenções, nem rancores. Mas baldaram-se os meus 
esforços para conduzir esta nação pelo caminho de sua 
verdadeira libertação política e econômica, o único que 
possibilitaria o progresso efetivo e a justiça social, a que 
tem direito o seu generoso povo.  

Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando, 
nesse sonho, a corrupção, a mentira e a covardia que 
subordinam os interesses gerais aos apetites e às ambições 
de grupos ou de indivíduos, inclusive do exterior. Sinto-me, 
porém, esmagado. Forças terríveis levantam-se contra 
mim e me intrigam ou infamam, até com a desculpa de 
colaboração.  

Se permanecesse, não manteria a confiança e a 
tranquilidade, ora quebradas, indispensáveis ao exercício 
da minha autoridade. Creio mesmo que não manteria a 
própria paz pública.  

Encerro, assim, com o pensamento voltado para a 
nossa gente, para os estudantes, para os operários, para a 
grande família do Brasil, esta página da minha vida e da 
vida nacional. A mim não falta a coragem da renúncia.  

Saio com um agradecimento e um apelo. O 
agradecimento é aos companheiros que comigo lutaram e 
me sustentaram dentro e fora do governo e, de forma 
especial, às Forças Armadas, cuja conduta exemplar, em 
todos os instantes, proclamo nesta oportunidade. O apelo 
é no sentido da ordem, do congraçamento, do respeito e 
da estima de cada um dos meus patrícios, para todos e de 
todos para cada um.  

Somente assim seremos dignos deste país e do 
mundo. Somente assim seremos dignos de nossa herança 
e da nossa predestinação cristã. Retorno agora ao meu 
trabalho de advogado e professor. Trabalharemos todos. 
Há muitas formas de servir nossa pátria.  
 
Brasília, 25 de agosto de 1961.  
 
Jânio Quadros 
Disponível em: <http://liberalspace.net/2009/08/25/carta-renuncia-de-
janioquadros-25081961>. Acesso em: 27 abr. 2012. 

 
4. Para o leitor contemporâneo, levando-se em 

conta o tipo de governo que viria se instalar no 

Brasil em 1964, os agradecimentos dirigidos na 
carta-renúncia constituem 

 
A. uma metáfora, pois a luta operária deu o tom do 

governo de João Goulart. 
B. uma ambiguidade, pois a reforma de base 

promovida por Jango privilegiou os estudantes. 
C. uma ironia, pois sob a justificativa de restaurar a 

ordem no país os militares tomam o poder. 
D. um exagero, pois imediatamente após a 

renúncia o país voltou à harmonia político-
social. 

E. um paradoxo, pois o governo de Jânio Quadros 
se caracterizou por favorecer as oligarquias 
dominantes. 

 
5. Trechos como baldaram-se os meus esforços 

para conduzir esta nação e Forças terríveis 
levantam-se contra mim e me intrigam ou 
infamam, até com a desculpa de colaboração 
exemplificam escolhas lexicais que atribuem à 
carta-renúncia uma característica elocutiva 
recorrente em obras do Romantismo, como em 
I-Juca Pirama. Essa característica e o seu objetivo 
no texto são, respectivamente, 

 
A. grandiloquência: promover a valorização 

exacerbada do conteúdo apresentado. 
B. adjetivação: produzir um estado de depreciação 

do locutor perante o interlocutor. 
C. sarcasmo: gerar um efeito de humor 

politicamente incorreto. 
D. telurismo: divulgar uma realidade idealizada pelo 

locutor. 
E. ufanismo: construir nos brasileiros um forte 

sentimento de amor à pátria. 
 
6. Jânio Quadros e Getúlio Vargas têm o povo 

como interlocutor e esse relacionamento é 
visível, em suas cartas, na mobilização das 
pessoas do discurso. Comparando-se essa 
mobilização nos textos 2 e 3, infere-se que 

 
A. Jânio Quadros, diferentemente de Getúlio 

Vargas, se inclui como integrante do povo. 
B. Getúlio Vargas, tal como Jânio Quadros, cita 

trechos da voz do povo como se sua fosse.  
C. ambos os políticos constroem um perfil baseado 

na covardia. 
D. ambos escrevem para uma camada popular 

específica.  
E. Getúlio Vargas, bem como Jânio Quadros, 

diminui a força da voz popular. 
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Leia o trecho do romance Memórias de um sargento 
de milícias, de Manuel Antônio de Almeida. 
 
Texto III 
 

– Com força, menina, com bem força e Nossa Senhora não 
desampara os fiéis. Ânimo, ânimo; isto o mais que sucede 
é uma vez por ano. Desde que nossa mãe Eva comeu 
aquela maldita fruta ficamos nós sujeitas a isto. “Eu 
multiplicarei os trabalhos de teu parto”. São palavras de 
Jesus Cristo. Já se vê que a comadre era forte em história 
sagrada. 

ALMEIDA, Manuel Antônio. Memórias de um sargento de 
milícias. São Paulo: Martin Claret, 2009. p. 103. 

 
7. A ironia é um recurso estilístico 

recorrentemente usado pelo narrador de 
Memórias de um sargento de milícias para 
ridicularizar personagens e acontecimentos do 
enredo. Considerando-se o trecho citado, 

 
A. transcreva a frase em que ocorre a ironia. 
B. Responda a que se refere a ironia do narrador na 

frase transcrita. 
 
Leia o Texto IV para responder às questões de 08 a 
10. 
 
Texto IV 
 

A MOEDA QUE SUBIU 200 000% 
 

Essa foi a valorização da bitcoin, uma moeda virtual 
que pode ser emitida por qualquer pessoa que tenha um 
computador ligado à internet. A questão é: dá para confiar 
num sistema desses? 

Alguém que queira se hospedar no Villa Sart, um 
pequeno hotel na cidade de Danzig, às margens do mar  
Báltico, na Polônia, pode fazer a reserva de um quarto 
duplo por 95 euros por noite. Se preferir, o visitante pode 
se instalar no mesmo cômodo pagando com seis unidades 
de outra moeda, a bitcoin. Outros 700 estabelecimentos, 
como restaurantes, livrarias e lojas de roupas, em 
diferentes países (nenhum deles no Brasil, ao menos por 
enquanto), começaram a trabalhar da mesma forma 
recentemente: aceitam moedas locais e bitcoins. 

Bitcoins não existem no mundo real: são moedas 
virtuais que permitem que pagamentos sejam feitos sem a 
intermediação de instituições financeiras. A diferença para 
outros sistemas semelhantes, como o PayPal, é que as 
bitcoins podem ser geradas na internet. Qualquer um que 
instalar um programa de computador chamado de 
minerador consegue emiti-las. Ou seja, cria-se dinheiro a 
partir do nada. Como a emissão é muito lenta – pode levar 
mais de três meses para criar uma única unidade – e até 

pouco tempo atrás quase nenhum estabelecimento 
aceitava esse tipo de pagamento, a moeda era vista como 
mais um daqueles passatempos esquisitos dos nerds. 

A questão é que, agora, as bitcoins se tornaram uma 
febre na internet. Por razões inexplicáveis, mais 
consumidores e lojas passaram a usá-las, e a moeda 
valorizou de forma impressionante. No começo de 2010, 
uma unidade de bitcoin valia menos de 1 centavo de dólar. 
Hoje, na média do mês de agosto, é negociada por cerca 
de 10 dólares – uma alta de 200 000%. 

Existem 7 milhões de bitcoins em circulação, que 
movimentam quase 70 milhões de dólares. É muito pouco 
perto dos trilhões de dólares que circulam pelo sistema 
financeiro mundial, mas o que chama a atenção é a euforia 
em torno da moeda virtual. Na esperança de que a 
valorização continue, milhares de investidores têm 
comprado bitcoins para tentar revendê-las no futuro com 
lucro. Parte dessas compras é feita em casas de câmbio 
virtuais, que vêm sendo criadas para trocar dólares, euros 
e até reais por bitcoins. “Há espaço para esse mercado 
crescer muito mais. Essas moedas podem valorizar mais de 
mil vezes”, disse à EXAME Adam Stradling, consultor 
americano que trabalhou cinco anos em Wall Street antes 
de fundar a Trade Hill, uma dessas casas de câmbio. 

O problema óbvio desse sistema é que ele não é 
regulado. As bitcoins não estão atreladas ao sistema 
financeiro de nenhum país nem são fiscalizadas por bancos 
centrais. Elas começaram a ser criadas em 2009, depois 
que um programador japonês chamado Satoshi Nakamoto 
publicou uma tese em que apresentava a ideia de um 
sistema monetário virtual global. Saíram desse trabalho as 
coordenadas para que fosse criado o programa que emite 
bitcoins pela internet. Senadores americanos chamaram a 
moeda de “uma forma on-line de lavar 
dinheiro”.33333333 

O maior risco é o de as pessoas simplesmente 
pararem de usar bitcoins e voltarem a pagar com dólares, 
euros ou reais. O valor de qualquer moeda depende da 
confiança de consumidores, empresários e investidores.  

“Nada garante que os usuários de hoje manterão o 
interesse pela moeda no futuro”, diz John Robb, ex-
analista da consultoria especializada em internet Forrester 
Research, que estuda o sistema das bitcoins desde sua 
criação.  

Uma mudança de comportamento poderia fazer com 
que as bitcoins virassem pó em pouco tempo. Além disso,  
começam a pipocar denúncias de crimes associados ao uso 
desse sistema de pagamento. Em junho, um usuário veio a 
público denunciar o roubo de bitcoins de sua carteira 
virtual, um sistema de armazenamento da moeda virtual 
que funciona de maneira parecida com a dos bancos na 
internet. Também há casos de cambistas que 
simplesmente sumiram com as bitcoins de seus clientes. 

Por enquanto, as fraudes são isoladas e, por isso, o 
clima geral em relação às bitcoins é de boa vontade.  

“A bitcoin é mais uma forma de pagamento, e 
também tem sido um ótimo investimento”, diz Artur 
Szumski, dono do hotel Villa Sart, na Polônia. Os 
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entusiastas dizem que a maior vantagem da moeda virtual 
é o fato de ela ser imune à inflação. Como não pertence a 
países, não sofre com as decisões de governos que podem 
desvalorizá-la, como vem ocorrendo com o dólar. Fora 
isso, o algoritmo de Nakamoto controla a quantidade e o 
ritmo com que a moeda pode ser gerada na internet – 
sabe-se que a oferta total de bitcoins nunca poderá 
ultrapassar 21 milhões de unidades. A questão é saber até 
quando o otimismo vai durar. 

FAUST, André. Exame. São Paulo: Abril, set. 2011. p. 174-176. 
[Adaptado]. 

 
8. Moedas estão relacionadas a determinados 

mercados. 
 
A. Considerando-se a zona coberta pelo euro e a 

abrangência monetária da bitcoin, explique por 
que o Euro e a bitcoin extrapolam a ideia de que 
uma moeda representa uma nação. 

B. Comprove a extrapolação da abrangência da 
bitcoin em relação às moedas tradicionais, 
citando uma transação comercial descrita no 
texto. 

 
9. A produção de moedas obedece a sistemas 

específicos de gerenciamento. 
 
A. Explique como a bitcoin se diferencia das 

moedas do mundo real, quanto ao seu modo de 
emissão e quanto ao seu modo de 
gerenciamento. 

B. Senadores americanos chamaram a bitcoin de 
“uma forma on-line de lavar dinheiro”. 
Considerando-se as regras do mundo financeiro, 
explique o sentido da expressão lavagem de 
dinheiro. 

 
10. A pergunta “Dá para confiar num sistema 

desses?” define a linha argumentativa do Texto 
IV. 

 
A. Para desenvolver essa linha argumentativa, o 

autor questiona uma característica fundamental 
das moedas. Que característica é essa? 

B. Nas conclusões, o autor reafirma sua opinião a 
respeito da euforia provocada pela bitcoin. Que 
opinião é essa e que frase do texto a explicita? 

 
Releia o Texto IV e leia os Textos V e VI para 
responder às questões 11 e 12. 
 
Texto V 
 

 
Disponível em: <www.googleimagens.kranik.com>. Acesso em: 4 
out. 2011. 

 
Texto VI 
 

Sinopse 
O filme O homem que copiava narra a história de André 
(Lázaro Ramos), um jovem, que trabalha na fotocopiadora 
da Papelaria Gomide, em Porto Alegre, mora com a mãe e 
tem uma vida comum, vivendo praticamente de casa para 
o trabalho e fazendo sempre as mesmas coisas. Um dia, 
André se apaixona por Sílvia (Leandra Leal), uma vizinha, e, 
decidido a conhecê-la melhor, André descobre que ela 
trabalha em uma loja de roupas. Para conseguir se 
aproximar dela, tenta de todas as formas conseguir 38 
reais para comprar um suposto presente para a mãe dele. 
Conta, então, com a ajuda de Cardoso (Pedro Cardoso), 
empregado de uma oficina, que faz qualquer coisa por 
dinheiro, e conta também com Marinês (Luana Piovani), 
uma jovem esperta. Cardoso tem a ideia de copiar notas 
de 50 reais com a nova máquina de fazer cópias coloridas 
que chega na papelaria. André passa a fazer cópias de 
dinheiro e consegue os 38 reais. Cardoso quer mais. 
Insiste. André não resiste e copia mais e mais, sem 
conseguir parar.444 
Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/homem-que-
copiava>. Acesso em: 4 out. 2011. [Adaptado]. 

 

11. O enredo do filme O homem que copiava 
explora de maneira inusitada a produção da 
moeda brasileira. 

 
A. Que aspectos da constituição formal do cartaz 

remetem aos eventos apresentados na sinopse? 
B. A nomeação de uma moeda não é aleatória e, 

geralmente, remete a um aspecto importante de 
sua circulação ou de seu valor. Por isso, tendo 
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em vista os eventos históricos que levaram à 
instituição da moeda brasileira atual, a que 
remete o nome real atribuído a essa moeda? 

 
12. O Texto IV e o Texto VI aproximam-se quanto à 

temática abordada. 
 
A. Infere-se que o mesmo sentimento motivador da 

compra de bitcoins por milhares de investidores 
para tentar revendê-las no futuro levou André, 
personagem do filme O homem que copiava, a 
não parar de reproduzir moedas de real. Que 
sentimento é esse? 

B. Diferentemente das pessoas que criam bitcoins, 
André e seus amigos praticam atos contrários às 
regras legais da emissão de moedas no mundo 
real. Com base nessas regras, dê exemplo de 
duas penalidades decorrentes dos atos ilegais 
das personagens do filme. 

 
Leia o texto a seguir para responder à questão 13. 
 
Texto VII 
 

Canguru  
 

Todo mundo sabe (será?) que canguru vem de uma 
língua nativa australiana e quer dizer “Eu Não Sei”. 
Segundo a lenda, o Capitão Cook, explorador da Austrália, 
ao ver aquele estranho animal dando saltos de mais de 
dois metros de altura, perguntou a um nativo como se 
chamava o dito. O nativo respondeu guugu yimidhirr, em 
língua local, Ganguruu, “Eu não sei”. Desconfiado que sou 
dessas divertidas origens, pesquisei em alguns dicionários 
etimológicos. Em nenhum dicionário se fala nisso. Só no 
Aurélio, nossa pequena Bíblia – numa outra versão. 
Definição precisa encontrei, como quase sempre, em 
Partridge:  

Kangarroo; wallaby  
As palavras kanga e walla, significando saltar e pular, 

são acompanhadas pelos sufixos rôo e by, dois sons 
aborígines da Austrália, significando quadrúpedes.  

Portanto quadrúpedes puladores e quadrúpedes 
saltadores.  

Quando comuniquei a descoberta a Paulo Rónai, 
notável linguista e grande amigo de Aurélio Buarque de 
Holanda, Paulo gostou de saber da origem “real” do  
nome canguru. Mas acrescentou: “Que pena. A outra 
versão é muito mais bonitinha”. Também acho. 

Millôr Fernandes, 26/02/1999. Internet 
<http://www.gravata.com/millor>. 

 

13. Pode-se inferir do texto que 
  

A. as descobertas científicas têm de ser 
comunicadas aos linguistas.  

B. os dicionários etimológicos guardam a origem 
das palavras.  

C. os cangurus são quadrúpedes de dois tipos: 
puladores e saltadores.  

D. o dicionário Aurélio apresenta tendência 
religiosa.  

E. os nativos desconheciam o significado de 
canguru.  

 
Leia o texto abaixo e a seguir responda ao que se 
pede. 
 
Texto VIII 
 

Senhora 
(Fragmento) 
 

Aurélia passava agora as noites solitárias.  
Raras vezes aparecia Fernando, que arranjava uma 

desculpa qualquer para justificar sua ausência. A menina 
que não pensava em interrogá-lo, também não contestava 
esses fúteis inventos. Ao contrário buscava afastar da 
conversa o tema desagradável.  

Conhecia a moça que Seixas retirava-lhe seu amor; 
mas a altivez de coração não lhe consentia queixar-se. 
Além de que, ela tinha sobre o amor ideias singulares, 
talvez inspiradas pela posição especial em que se achara 
ao fazer-se moça.  

Pensava ela que não tinha nenhum direito a ser 
amada por Seixas; e pois toda a afeição que lhe tivesse, 
muita ou pouca, era graça que dele recebia. Quando se  
lembrava que esse amor a poupara à degradação de um 
casamento de conveniência, nome com que se decora o 
mercado matrimonial, tinha impulsos de adorar a Seixas, 
como seu Deus e redentor.  

Parecerá estranha essa paixão veemente, rica de 
heroica dedicação, que entretanto assiste calma, quase 
impassível, ao declínio do afeto com que lhe retribuía o 
homem amado, e se deixa abandonar, sem proferir um 
queixume, nem fazer um esforço para reter a ventura que 
foge.  

Esse fenômeno devia ter uma razão psicológica, de 
cuja investigação nos abstemos; porque o coração, e ainda 
mais o da mulher que é toda ela, representa o  
caos do mundo moral. Ninguém sabe que maravilhas ou 
que monstros vão surgir nesses limbos. 

ALENCAR, José de. Capítulo VI. In: __. Senhora. São Paulo: FTD, 
1993. p. 107-8. 

 
14. O narrador revela uma opinião no trecho 

  
A. “Aurélia passava agora as noites solitárias.” (ℓ. 1)  
B. “...buscava afastar da conversa o tema 

desagradável.”(ℓ. 4-5)  
C. “...tinha impulsos de adorar a Seixas, como seu 

Deus...” (ℓ. 12-13)  
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D. “...e se deixa abandonar, sem proferir um 
queixume,...” (ℓ. 16)  

E. “Esse fenômeno devia ter uma razão 
psicológica,...” (ℓ. 18) 

 
Leia os dois textos abaixo e, a seguir, responda ao 
que se pede. 
 
Texto IX 
 

Carta  
(fragmento)  
 
A terra não pertence ao homem; é o homem que pertence 
à terra. Disso temos certeza. Todas as coisas estão 
interligadas, como o sangue que une uma família. Tudo 
está relacionado entre si. O que fere a terra fere também 
os filhos da terra. Não foi o homem que teceu a trama da 
vida: ele é meramente um fio da mesma. Tudo que ele 
fizer à trama, a si próprio fará. 

Carta do cacique Seattle ao presidente dos EUA em 1855. Texto 
de domínio público distribuído pela ONU. 

 
Texto X 
 

Dicionário de Geografia  
(fragmento)  
 
Segundo o geógrafo Milton Santos: “o espaço geográfico é 
a natureza modificada pelo homem através do seu 
trabalho”. E “o espaço se define como um conjunto de 
formas representativas de relações sociais do passado e do 
presente e por uma estrutura representada por relações 
sociais que estão acontecendo diante dos nossos olhos e 
que se manifestam através de processos e funções”. 

GIOVANNETTI, G. Dicionário de Geografia. Melhoramentos, 1996. 

 
15. Os dois textos diferem, essencialmente, quanto  
 
A. à abordagem mais objetiva do texto I.  
B. ao público a que se destina cada texto.  
C. ao rigor científico presente no texto II.  
D. ao sentimentalismo presente no texto I.  
E. ao tema geral abordado por cada autor. 
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Gabarito 
 
1. B 
2. D 
3. E 
4. C 
5. A 
6. A 
7. a) R: “Já se vê que a comadre era forte em 

história sagrada”. 
b) R: A ironia do narrador refere-se ao equívoco 
da comadre, que atribui a Jesus Cristo palavras 
ditas por Deus. 
OU 
A ironia do narrador refere-se ao equívoco da 
comadre atribuir a Jesus Cristo palavras que não 
são dele. 

8. a) O euro e a bitcoin extrapolam a ideia de que 
uma moeda representa uma nação porque o 
euro  
cobre uma zona integrada por dezessete nações 
europeias e a bitcoin não tem uma zona de 
abrangência delimitada. A bitcoin é aceita por 
estabelecimentos comerciais localizados em 
diferentes partes do mundo e não está vinculada 
a uma nação ou a um grupo de nações. 
b) “Alguém que queira se hospedar no Villa Sart, 
um pequeno hotel na cidade de Danzig, às 
margens do mar Báltico, na Polônia, pode fazer a 
reserva de um quarto duplo por 95 euros por 
noite. Se preferir, o visitante pode se instalar no 
mesmo cômodo pagando com seis unidades de 
outra moeda, a bitcoin.” 
OU 
 
“Outros 700 estabelecimentos, como 
restaurantes, livrarias e lojas de roupas, em 
diferentes países (nenhum deles no Brasil, ao 
menos por enquanto), começaram a trabalhar 
da mesma forma recentemente: aceitam 
moedas locais e bitcoins”. 
OU 
“Na esperança de que a valorização continue, 
milhares de investidores têm comprado bitcoins 
para tentar revendê-las no futuro com lucro. 
Parte dessas compras é feita em casas de câmbio 
virtuais, que vêm sendo criadas para trocar 
dólares, euros e até reais por bitcoins”. 

9. a) Quanto ao modo de emissão, a bitcoin pode 
ser emitida por qualquer pessoa que tenha 
instalado em seu computador um aplicativo 
chamado “minerador” enquanto as moedas do 
mundo real são emitidas por um órgão oficial 

credenciado. E, quanto ao gerenciamento, a 
bitcoin não é controlada por instituições 
financeiras de nenhum país, já as moedas do 
mundo real são gerenciadas e fiscalizadas por 
bancos centrais. 
b) A expressão “lavagem de dinheiro” é um 
recurso metafórico usado para designar 
transações financeiras que objetivam tornar 
lícitos bens e moedas obtidos a partir de 
transações ilegais. A bitcoin pode favorecer a 
lavagem de dinheiro, pois sua origem não é 
regulada por um órgão oficial nem está sujeita à 
fiscalização, logo, a bitcoin pode funcionar como 
uma estratégia de “limpeza” de dinheiro “sujo”. 

10. a) O autor questiona a confiabilidade (ou a 
credibilidade) da bitcoin perante o mercado 
financeiro. 
b) O autor reafirma sua dúvida (OU seu receio, 
sua desconfiança) quanto à duração do 
otimismo das pessoas em relação à bitcoin, 
sugerindo que, apesar de ter vantagens em 
relação a outras moedas, a bitcoin apresenta 
riscos, logo, a euforia dos investidores pode 
acabar a qualquer momento. Ele resume essa 
dúvida utilizando a frase “A questão é saber até 
quando o otimismo vai durar” (OU: Uma frase do 
texto que resume essa dúvida é “Nada garante 
que os usuários de hoje manterão o interesse 
pela moeda no futuro”). 

11. a) No cartaz, a cédula de real está em primeiro 
plano e as personagens do filme circundam essa 
cédula, numa clara alusão ao fato de o dinheiro 
ser o centro da trama, envolvendo a emissão 
ilícita de moedas. O casal enamorado, sentado 
no dinheiro, sugere que o romance é o evento 
propulsor da trama. 
b) A moeda atual brasileira marca o fim de um 
longo período inflacionário e representa a 
esperança de estabilidade econômica, advinda 
do Plano Real, um conjunto de medidas 
econômicas que visava ao fim da recessão e ao 
combate da inflação. O batismo da moeda com o 
nome real remete à ideia de que essa moeda 
teria o mesmo valor de compra que o valor 
impresso nela, ou seja, a moeda brasileira passa 
a ter um efetivo poder de compra.  

12. a) O sentimento de ambição (OU de cobiça, de 
ganância) por dinheiro move as ações dos 
investidores na bitcoin e a insistência de André 
em continuar com a reprodução ilícita da moeda 
brasileira. 
b) Como André e seus amigos cometeram um 
crime, são dois exemplos de penalidades 
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decorrentes dos crimes cometidos por eles: 
condenação e prisão (OU responder a processo e 
prisão OU julgamento e prisão OU prisão e multa 
OU prisão e prestação de serviços comunitários 
OU prisão e fiança OU prisão e confisco de bens 
adquiridos com o dinheiro conseguido 
ilegalmente OU prisão e ressarcimento do 
prejuízo causado a terceiros OU prisão e 
demissão por justa causa, no caso de André e de 
Marinês. 

13. B 
14. E 
15. B 


