
 

 

Editorial 
 
Interpretação de texto -Turma:  ITA  – PROFa.LENE  
 
Combate ao crime 

Houve, no Brasil, uma escalada do aprisionamento que, nos últimos anos, levou o país a abrigar a terceira 
maior população carcerária do mundo, atrás de EUA e China. 

Parte considerável das prisões resulta de casos de flagrante, e salta aos olhos a parcela de encarcerados 
por delitos menores (em especial o pequeno tráfico de drogas) e em regime provisório (40%). 

Há anos este jornal manifesta opinião favorável à aplicação de sanções alternativas, de modo a reservar o 
cárcere para autores de crimes violentos, que representam ameaça à sociedade. Tal correção de rumos, fique 
claro, não corresponde à complacência. Especialistas são praticamente unânimes em considerar que a certeza 
da punição, mais do que o rigor ou o tamanho da pena, é o principal fator de dissuasão. 

Deve-se caminhar, ainda, no sentido da integração, com a criação de bases de dados e canais instantâneos 
de comunicação entre as polícias e outras instituições. Não menos importante, há que investir em redução da 
evasão escolar e políticas voltadas para a juventude. 

Tudo isso depende, claro, da superação da crise orçamentária, em especial na esfera estadual. 
(Folha de S.Paulo, 24.04.2018. Adaptado) 

01. O objetivo do editorial é 
a) enfatizar a necessidade de rigor com os delinquentes, uma vez que a sociedade não quer que se 

alimente a impunidade. 
b) manifestar apoio às políticas carcerárias do país, que têm demonstrado resultados surpreendentes nos 

últimos anos. 
c) enaltecer as políticas públicas que vêm mudando os rumos das prisões, limitando-as àqueles que 

apresentam ameaça à sociedade. 
d) minimizar os argumentos contrários às prisões, mostrando que, no final das contas, todos as infrações 

precisam ser severamente punidas. 
e) discutir a questão do aprisionamento, aventando possibilidades de penas alternativas em razão da 

natureza dos delitos cometidos. 
 

TEXTO:  Ensino com diretriz 
 

Está quase pronto o documento que definirá o padrão nacional para o que crianças e jovens devem 
aprender até o 9º ano do ensino fundamental. Trata-se da quarta versão da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). 

Caso aprovada até janeiro, a diretriz deve começar a ser implementada nos próximos dois anos. A BNCC 
define conteúdos a serem estudados e competências e habilidades que os alunos devem demonstrar a cada 
passo da vida escolar. Soa como obviedade, mas não existe norma válida em todo o país que estabeleça de 
modo preciso a progressão do ensino e o que se deve esperar como resultado. 

Note-se ainda que a base curricular não especifica como alcançar seus objetivos – isso será papel dos 
currículos a serem elaborados por estados e municípios, que podem fazer acréscimos conforme necessidades 
regionais. 

A existência de um padrão pode permitir a correção de desigualdades do aprendizado e avaliações 
melhores. A partir de um limiar mediano de clareza, inteligência pedagógica e pragmatismo, qualquer modelo é 
melhor do que nenhum. Nesse aspecto, a nova versão da BNCC está perto de merecer nota de aprovação. 

O programa ainda se mostra extenso em demasia, não muito diferente do que se viu nas escolas das 
últimas décadas, quando raramente foi cumprido. O excesso de assuntos dificulta abordagens mais 
aprofundadas e criativas. 

A BNCC lembra a Constituição de 1988. Detalhista, arrojada e generosa, mas de difícil aplicação imediata e 
integral. É indiscutível, de todo modo, a urgência de pôr em prática esse plano que pode oferecer educação 
decente e igualitária às crianças. 

(Editorial. Folha de S.Paulo, 10.12.2017. Adaptado) 
 
02. No editorial, fica claro que 

a) a aprovação da BNCC é importante, considerando-se que não existe, em nível nacional, norma válida 
que define a progressão do ensino e os resultados que dele devem ser esperados. 

b) o papel da BNCC a ser aprovada é questionável, uma vez que a ação maior ficará com estados e 
municípios na elaboração de seus currículos. 

c) a organização da BNCC corresponde a um programa cuja extensão permitirá sua execução, garantindo 
abordagens mais aprofundadas e criativas. 
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d) a validade da BNCC é relevante, considerando-se que se trata de um documento que não especifica 
como alcançar os objetivos em relação à progressão de ensino. 

e) o impacto da BNCC será a longo prazo, considerando-se que ela trata de questão educacional 
sobejamente discutida, cuja aplicação educacional não é de caráter de urgência. 

 
03. De acordo com o editorial, a implementação da BNCC 

a) pode comprometer a qualidade da educação, com o excesso de assuntos nela previstos. 
b) fortalece uma ação cidadã, com o objetivo de ofertar educação decente e igualitária às crianças. 
c) merece ser aprovada, com a convicção de que é melhor ter essa base do que nenhuma.  
d) ameaça a qualidade do ensino, com base na ideia de que raramente será cumprida. 
e) recupera a esperança de uma educação de qualidade, com sua semelhança à Constituição. 

 
04. Assinale a alternativa em que os enunciados expressam, respectivamente, ideia de hipótese e de 

explicação. 
a) A BNCC lembra a Constituição de 1988. Detalhista, arrojada e generosa, mas de difícil aplicação 

imediata e integral. / O excesso de assuntos dificulta abordagens mais aprofundadas e criativas. 
b) Note-se ainda que a base curricular não especifica como alcançar seus objetivos... / O programa ainda 

se mostra extenso em demasia, não muito diferente do que se viu nas escolas das últimas décadas, 
quando raramente foi cumprido. 

c) Nesse aspecto, a nova versão da BNCC está perto de merecer nota de aprovação. / A partir de um 
limiar mediano de clareza, inteligência pedagógica e pragmatismo, qualquer modelo é melhor do que 
nenhum. 

d) Caso aprovada até janeiro, a diretriz deve começar a ser implementada nos próximos dois anos. / ... 
isso será papel dos currículos a serem elaborados por estados e municípios, que podem fazer 
acréscimos conforme necessidades regionais. 

e) O programa ainda se mostra extenso em demasia, não muito diferente do que se viu nas escolas das 
últimas décadas, quando raramente foi cumprido. / Nesse aspecto, a nova versão da BNCC está perto 
de merecer nota de aprovação. 

 
05. Nas passagens “A partir de um limiar mediano de clareza, inteligência pedagógica e pragmatismo...” (5º 

parágrafo) e “A BNCC lembra a Constituição de 1988. Detalhista, arrojada e generosa...” (7º   parágrafo), 
os termos em destaque significam, respectivamente, 
a) parâmetro; consideração das coisas de um ponto de vista técnico; arriscada. 
b) patamar; consideração das coisas de um ponto de vista idealizado; moderna. 
c) liminar; consideração das coisas de um ponto de vista filosófico; ousada. 
d) limite; consideração das coisas de um ponto de vista prático; inovadora. 
e) padrão; consideração das coisas de um ponto de vista científico; progressista. 

 
Texto; Escola inclusiva  

É alvissareira a constatação de que 86% dos brasileiros concordam que há melhora nas escolas quando se 
incluem alunos com deficiência.  

Uma década atrás, quando o país aderiu à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 
assumiu o dever de uma educação inclusiva, era comum ouvir previsões negativas para tal perspectiva 
generosa. Apesar das dificuldades óbvias, ela se tornou lei em 2015 e criou raízes no tecido social.  

A rede pública carece de profissionais satisfatoriamente qualificados até para o mais básico, como o ensino 
de ciências; o que dizer então de alunos com gama tão variada de dificuldades.  

Os empecilhos vão desde o acesso físico à escola, como o enfrentado por cadeirantes, a problemas de 
aprendizado criados por limitações sensoriais – surdez, por exemplo – e intelectuais.  

Bastaram alguns anos de convívio em sala, entretanto, para minorar preconceitos. A maioria dos 
entrevistados (59%), hoje, discorda de que crianças com deficiência devam aprender só na companhia de 
colegas na mesma condição. 

Tal receptividade decerto não elimina o imperativo de contar com pessoal capacitado, em cada 
estabelecimento, para lidar com necessidades específicas de cada aluno. O censo escolar indica 1,2 milhão de 
alunos assim categorizados. Embora tenha triplicado o número de professores com alguma formação em 
educação especial inclusiva, contam-se não muito mais que 100 mil deles no país. Não se concebe que possa 
haver um especialista em cada sala de aula 

As experiências mais bem-sucedidas criaram na escola uma estrutura para o atendimento inclusivo, as 
salas de recursos. Aí, ao menos um profissional preparado se encarrega de receber o aluno e sua família para 
definir atividades e de auxiliar os docentes do período regular nas técnicas pedagógicas. 

Não faltam casos exemplares na rede oficial de ensino. Compete ao Estado disseminar essas iniciativas 
exitosas por seus estabelecimentos. Assim se combate a tendência ainda existente a segregar em salas 
especiais os estudantes com deficiência – que não se confunde com incapacidade, como felizmente já vamos 
aprendendo. 

(Editorial. Folha de S.Paulo, 16.10.2019. Adaptado) 
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06. De acordo com o editorial, a inclusão de estudantes com deficiência 
a) tornou-se lei e estabeleceu-se no contexto social brasileiro, mesmo em vista das dificuldades 

apresentadas. 
b) estagnou nas dificuldades impostas pelas limitações sensoriais e intelectuais apresentadas por esses 

alunos. 
c) fez aumentar a crença de que a segregação dessas crianças torna a aprendizagem delas mais 

eficiente. 
d) encontrou pouca receptividade na rede pública de ensino particularmente em vista da falta de 

profissionais capacitados. 
e) propiciou o surgimento de uma ampla estrutura de atendimento, contudo vista ainda hoje com 

desconfiança pelas famílias. 
 
07. Em relação à inclusão escolar, o editorial defende que, embora 

a) tenha sido ampliada no contexto brasileiro, a maioria da população permanece cética quanto aos 
ganhos para o ensino nas escolas onde ela ocorre. 

b) o Brasil tivesse a perspectiva generosa de disseminá-la em contextos de ensino na última década, tal 
promoção ainda se encontra suspensa. 

c) haja variadas formas de dificuldade apresentadas pelos alunos, a rede pública dispõe amplamente de 
profissionais satisfatoriamente qualificados. 

d) a formação de professores em educação especial não tenha evoluído, a rede pública vem conseguindo 
ofertar um especialista em cada sala regular de aula. 

e) se constatem experiências satisfatórias na rede de ensino, ainda se fazem necessárias ações de 
combate à prática de segregação dos alunos com deficiência. 

 
08. No último parágrafo do texto, a frase “... como felizmente já vamos aprendendo.” refere-se à informação 

de que 
a) são muitos os casos exemplares de inclusão verificados na rede oficial de ensino.  
b) compete ao Estado disseminar as iniciativas exitosas por seus estabelecimentos.  
c) se combate a segregação de estudantes com disseminação de iniciativas exitosas.  
d) a tendência em segregar em salas especiais alunos com deficiência foi superada.  
e) a deficiência apresentada por estudantes não é sinônimo de que sejam incapazes.  

 
09. Considere as seguintes frases do texto:  

•  É alvissareira a constatação de que 86% dos brasileiros concordam que há melhora...  
•  Os empecilhos vão desde o acesso físico à escola, como o enfrentado por cadeirantes...  
•  Tal receptividade decerto não elimina o imperativo de contar com pessoal capacitado...  
 
São sinônimos adequados ao contexto para as palavras destacadas, respectivamente:  
a) auspiciosa; os impedimentos; a obrigação.  
b) formidável; as contestações; a necessidade.  
c) alentadora; as carências; a determinação. 
d) capciosa; as incumbências; a expectativa. 
e) insipiente; as dificuldades; o propósito. 

 
10. Considere o seguinte período do texto:  

Embora tenha triplicado o número de professores com alguma formação em educação especial inclusiva, 
contam-se não muito mais que 100 mil deles no país.  
O sentido expresso pela oração destacada, na relação que estabelece com o restante do enunciado, 
também pode ser corretamente identificado no trecho destacado em:  
 
a) ... quando o país aderiu à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (...), era comum 

ouvir previsões negativas...  
b) Apesar das dificuldades óbvias, ela se tornou lei em 2015 e criou raízes no tecido social.  
c) Os empecilhos vão desde o acesso físico à escola, como o enfrentado por cadeirantes... 
d) Bastaram alguns anos de convívio em sala, entretanto, para minorar preconceitos...  
e) ... que não se confunde com incapacidade, como felizmente já vamos aprendendo. 

 
11. Os termos destacados na frase “A rede pública carece de profissionais satisfatoriamente qualificados até 

para o mais básico...” expressam, respectivamente, circunstância de 
a) dúvida e de afirmação.  
b) tempo e de modo.  
c) inclusão e de intensidade.  
d) intensidade e de modo.  
e) inclusão e de negação. 
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Texto para as questões de 12 a 15. 
 

Embora um conflito armado não seja do interesse de nenhuma das partes envolvidas na longeva disputa 
entre as duas Coreias, são imprevisíveis as consequências da escalada de hostilidades entre os dois países nos 
últimos dias. 

Os primeiros movimentos sul-coreanos foram cautelosos. Após ter um navio de guerra atacado por 
torpedos, em março, o país não respondeu de imediato ao que se afigurava como o mais audacioso ato de 
hostilidade do vizinho em mais de duas décadas. 

Investigadores internacionais foram chamados a avaliar o episódio − e determinaram, após longa perícia, 
que um submarino norte-coreano havia sido o responsável pelos disparos. 

A prudência da Coreia do Sul e de seu principal aliado, os EUA, é compreensível. São preocupantes as 
consequências de um conflito aberto com o decrépito regime do ditador comunista Kim Jong-il, que realizou, 
nos últimos anos, testes balísticos e nucleares. 

Para os norte-americanos, que ainda têm batalhas a travar no Afeganistão e mantêm tropas no Iraque, não 
faz sentido abrir uma nova frente de combate na Ásia. Há ainda o fato de que a capital sul-coreana, Seul, fica 
próxima à fronteira, e essa situação de vulnerabilidade desaconselha uma aventura militar contra o norte. 

Compelido a responder ao ataque, o governo sulcoreano suspendeu o que restava da política de 
reaproximação com o país vizinho − intensificada na última década, mas já alvo de restrições na Presidência do 
conservador Lee Myung-bak. Cortou o comércio com o norte da península e voltou a classificar Pyongyang 
como o seu "principal inimigo". 

Em resposta, a Coreia do Norte interrompeu comunicações com o vizinho e expulsou sul-coreanos do 
complexo industrial de Kaesong, mantido pelas duas nações no território comunista. É um retrocesso a 
lamentar, já que interesses econômicos comuns e troca de informações, por pequenos que sejam, podem 
ajudar na prevenção de conflitos armados. 

Nesse cenário em que os atores envolvidos não são capazes de entender os movimentos e as intenções do 
rival, os processos de hostilidade mútua podem se tornar incontroláveis. 

Mesmo que o imbróglio não tenha consequências graves, ele chama a atenção para o imprevisível 
desenlace da lenta derrocada do regime comunista de Pyongyang, uma herança anacrônica dos tempos da 
Guerra Fria. 

(Folha de S. Paulo. A2 opinião, quarta-feira, 26 de maio de 2010) 
 
12. Considerado o principal tema abordado no texto, o título mais adequado para o editorial é: 

a) Os EUA e a Coreia do Sul. 
b) Coreia contra Coreia. 
c) Sanções comerciais em tempos de conflito. 
d) Avaliações internacionais em países asiáticos. 
e) Interesses comuns no incentivo a conflitos armados. 

 
13. É correto afirmar que o editorial 

a) critica severamente países que lançam mão de retaliações comerciais para ameaçar outros países, 
concretizando essa ideia por meio do caso típico de países asiáticos vizinhos.   

b) defende respostas prudentes dos países a ofensas inimigas, como arma para darem, a organismos 
internacionais, oportunidade de avaliarem as reais condições dos potenciais beligerantes. 

c) chama a atenção para o fato de que a Coreia do Sul, em atendimento aos interesses dos Estados 
Unidos, deve retardar o quanto possível o fatal enfrentamento com a Coreia do Norte. 

d) adverte sobre a possibilidade de um conflito armado entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, como 
decorrência do aumento progressivo da agressividade entre esses dois países. 

e) analisa os principais entraves dos países que fazem fronteira, quando reconhecem um ao outro como o 
“principal inimigo”, e propõe, com bastante isenção, meios para serem vencidas as vulnerabilidades 
decorrentes da vizinhança. 

 
14. No processo argumentativo, pode ser corretamente entendido como expressão de uma circunstância de 

tempo o seguinte segmento: 
a) Investigadores internacionais foram chamados a avaliar o episódio (3º parágrafo) 
b) Há ainda o fato de que a capital sul-coreana, Seul, fica próxima à fronteira (5º parágrafo) 
c) Compelido a responder ao ataque (6º parágrafo). 
d) voltou a classificar Pyongyang como o seu "principal inimigo" (6º parágrafo). 
e) expulsou sul-coreanos do complexo industrial de Kaesong (7º parágrafo). 

 
15. A frase em que a palavra destacada está empregada de modo equivocado é: 

a) Inerme diante da ofensiva tão violenta, não lhe restou nada a fazer senão render-se. 
b) Há quem proscreva construções linguísticas de cunho popular. 
c) Fui informado do diferimento da reunião em que o fato seria analisado. 
d) A descriminalização de algumas drogas é questão polêmica. 
e) A flagrância do perfume inebriava a todos os convidados. 
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Texto para as questões de 16 a 20. 
 

Um dos passos decisivos para diminuir a barbárie foi o surgimento dos Estados nacionais, com monopólio 
do uso da violência e autoridade sobre toda a população. Na Europa, essa inovação fez os índices de violência 
despencarem de 10 a 50 vezes desde o século 16.  

No plano internacional, nada semelhante aconteceu. Não havia instituição alguma que pudesse reclamar o 
papel de autoridade central, com legitimidade para impor sanções e jurisdição sobre todos. 

Essa figura se materializa de modo ainda precário em instituições multilaterais como o Tribunal Penal 
Internacional (TPI) e a Organização Mundial do Comércio (OMC).  

Não obstante, houve significativa mudança na maneira de pensar e agir da comunidade internacional. Nas 
últimas duas décadas, ela se tornou bem menos tolerante com ditadores homicidas.  

Na semana passada, uma corte especial da ONU sobre a guerra civil da Serra Leoa condenou o 
expresidente da vizinha Libéria Charles Taylor por crimes de guerra e contra a humanidade. É a primeira vez 
desde os julgamentos de Nuremberg (1946), sobre crimes dos nazistas, que um ex-chefe de Estado é 
condenado por tribunal internacional. Taylor não representa, porém, um caso isolado.  

O ex-ditador da Sérvia Slobodan Milosevic morreu em 2006 enquanto era julgado por um tribunal 
internacional vinculado à ONU. Kieu Samphan, um dos líderes do Khmer Vermelho, regime responsável pela 
morte de milhões, está sendo julgado numa corte híbrida da ONU e do Camboja. 

Hissène Habré, do Chade, está sob custódia e deveria enfrentar um tribunal “ad hoc” africano. Laurent 
Gbagbo, responsabilizado por um conflito civil na Costa do Marfim, está sob a guarda do TPI.  

Com o argumento duvidoso de que ataques contra a população justificariam violar a soberania da nação 
tiranizada, parte da comunidade internacional se mobilizou militarmente para derrubar Muammar Gaddafi, da 
Líbia. Agora, pressiona Bashar Assad, da Síria. 

Há certa dose de hipocrisia nesse tema. Ditadores alinhados com as potências militares tendem a continuar 
imunes à Justiça. Mas é preciso reconhecer que as coisas estão mudando para melhor.  

Até alguns anos atrás, a única preocupação de um tirano era evitar golpes de Estado. Hoje, autocratas já 
têm motivos para temer também a Justiça internacional. É parte do processo civilizatório.  

(Folha de S.Paulo. opinião A2, quarta-feira, 2 de maio de 2012) 
 
16. O desenvolvimento das ideias no editorial evidencia seu principal tema, este que dá com propriedade o 

seguinte título ao texto: 
a) O Tribunal Penal Internacional e a Organização Mundial do Comércio. 
b) A ONU e os julgamentos exemplares. 
c) Golpes de estado. 
d) Ontem, pressão sobre a Líbia; hoje, sobre a Síria. 
e) Tirania e civilização. 

 
17. Afirma-se com correção: 

a) os citados Estados nacionais, ao impedirem atos de violência e abuso de autoridade, diminuíram 
sensivelmente a barbárie em seus territórios. 

b) o texto legitima a suposição de que o século 16 foi citado como ponto de referência, por ser o século 
em que se iniciaram as pesquisas sobre a violência. 

c) a análise da barbárie realiza-se tanto no plano das unidades nacionais, quanto no da comunidade 
internacional. 

d) a inexistência de organismos com força para reivindicarem os direitos de todos perante as autoridades 
explica a persistência da barbárie no plano internacional. 

e) nenhuma instituição, pública ou privada, pode legitimar o poder de um Estado que imponha sanções e 
ministre a justiça sobre toda a população que dele depende. 

 
18. O editorialista 

a) não reconhece mérito em instituições multilaterais como o Tribunal Penal Internacional (TPI) e a 
Organização Mundial do Comércio (OMC), dado seu caráter precário. 

b) faz referência aos julgamentos de Nuremberg para reforçar seu ponto de vista acerca da debilidade de 
organismos internacionais, que não agem com presteza em casos que envolvem chefes de Estado. 

c) confere superioridade a cortes híbridas em julgamentos de ex-governantes que praticaram crimes de 
guerra ou crimes contra a humanidade. 

d) cita fato que evidencia a existência de tribunais constituídos especialmente para realizar um específico 
julgamento. 

e) deixa entrever que há casos em que réus deixam de enfrentar um tribunal superior por estarem sob a 
tutela de organismos que defendem julgamentos justos. 

 
19. Considerado o parágrafo 8, compreende-se corretamente que o autor, ao mencionar 

a) o argumento duvidoso, restringe a avaliação positiva que se poderia fazer acerca da intervenção da 
comunidade internacional em nações tiranizadas. 

b) ataques contra a população, deixa consignada sua discordância quanto à parte da comunidade 
internacional que não se mobilizou contra Gaddafi ou Assad. 
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c) violar a soberania, expressa total recusa da ação executada pela comunidade internacional em 
territórios autônomos, ainda que tiranizados. 

d) militarmente, manifesta desacordo quanto a essa forma de intervenção realizada por instituições 
multilaterais. 

e) o emprego de derrubar, no que se refere a Gaddafi, e “pressionar”, no que se refere a Assad, descreve 
as distintas ações adotadas, em função dos distintos perfis dos chefes de Estado. 

 
20. No último parágrafo do texto, 

a) está implícita a ideia de que se considera avanço para a civilidade a palavra “tirano” dar lugar à 
palavra “autocrata”. 

b) a expressão “golpe de Estado” está empregada para significar o que está assim formulado no 
dicionário, sob o número 2: ato pelo qual um governo tenta manter-se no poder, pela força, além do 
tempo previsto. 

c) a comparação estabelecida entre o que ocorria. Até alguns anos atrás e Hoje objetiva demonstrar que 
tiranos têm sempre o que temer. 

d) considerar o temor da Justiça como “parte” do processo civilizatório implica considerá-lo secundário na 
busca pela civilidade. 

e) o emprego de já indica avaliação de teor relativo, expressando que se deseja mais do que se 
conseguiu alcançar 

 
GABARITOS 
 
1 E 
2 A 
3 B 
4 D 
5 D 
6 A 
7 E 
8 E 
9 A 
10 B 
11 C 
12 B 
13 D 
14 C 
15 E 
16 E 
17 C 
18 D 
19 A 
20 E 
 


