
 

 

Tarefa 14 professora Vanessa 
 
01. (FGV /2019)     

 
O Estado de S Paulo, 08/10/2016 

 

A reação de Calvin, no último quadrinho, 
a) confirma a ideia de que as máquinas controlam as pessoas. 
b) ilustra o comportamento imprevisível das crianças. 
c) contradiz a história de ficção científica que ele acabara de ler. 
d) encerra a história de um modo desvinculado dos fatos anteriores. 
e) demonstra que as crianças não gostam de conversar sobre assuntos de adultos. 

 
TEXTO: 1 - Comuns às questões: 2, 3, 4     

TALENTOS DESVALORIZADOS 
 

1 Em meio ao furor gerado pelos escândalos de assédio sexual nos Estados Unidos – assédio, não 
galanteios –, perdida ficou uma discussão para lá de 2 urgente: o papel da mulher na academia, sobretudo na 
Economia. Na última reunião da American Economic Association, houve uma sessão especialmente 3 dedicada 
ao papel da mulher na economia e às evidências de discriminação que saltam aos olhos na profissão. 

4 Betsey Stevenson, professora da Universidade de Michigan, analisou a ocorrência de nomes e pronomes 
masculinos nos exemplos dos livros-texto mais 5 utilizados nos cursos básicos de Economia. Seus achados? 
Cerca de 77% das vezes, os principais livros de economia valem-se de exemplos com homens para 6 explicar 
conceitos fundamentais: “Fulano de tal é um fazendeiro que vende trigo em um mercado onde há concorrência 
perfeita. Ele é, portanto, um 7 tomador de preços”. 

8 As mulheres aparecem apenas 18% das vezes, e, quando aparecem, são consumidoras, donas de casa, 
ou pessoas que sofrem a ação de outras – elas 9 raramente aparecem como tomadoras de decisão e quase 
nunca são citadas como gestoras de política econômica. 

10 Erin Hengel, da Universidade de Cambridge, examinou o tratamento conferido às mulheres nas principais 
publicações científicas. Artigos acadêmicos de 11 autoria de mulheres levam, em média, seis meses a mais para 
passar pelo processo de peer review – o controle de qualidade da academia. Ou seja, 12 mulheres que 
produzem artigos com a mesma qualidade e importância que os homens enfrentam critérios mais rigorosos na 
avaliação de sua pesquisa. 

13 Como a publicação em uma revista científica de ponta é a métrica fundamental a partir da qual a 
competência de um pesquisador acadêmico é avaliada, 14 não surpreende que haja menos mulheres com status 
de professoras titulares nos principais departamentos de economia das mais importantes 15 universidades 
americanas do que homens. 

Monica de Bolle, O Estado de S.Paulo, 17.01.2018. Adaptado. 
 
02. (FGV /2019) Está de acordo com o texto a seguinte afirmação: 

a) Embora a American Economic Association tenha dedicado uma sessão à atuação das mulheres na 
Economia, ela as discrimina na academia. 

b) Homens são citados nos livros básicos de Economia cerca de quatro vezes mais e com mais 
protagonismo do que mulheres. 

c) Fazendeiros são mais citados do que fazendeiras em livros básicos de Economia porque constituem 
maioria no mercado americano. 

d) As mulheres conseguem algum destaque nos livros-texto, quando sofrem algum tipo de agressão e 
não assumem a condição de consumidoras. 

e) Os escândalos de assédio sexual têm impedido que as mulheres consigam o mesmo destaque que os 
homens como pesquisadoras acadêmicas. 
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03. (FGV /2019) O sentido assumido no texto pela palavra sublinhada está corretamente indicado em: 
a) “o tratamento conferido às mulheres” (Ref. 10): verificado. 
b) “nunca são citadas como gestoras de política econômica” (Ref. 9): orientadoras. 
c) “Em meio ao furor gerado pelos escândalos” (Ref.1): terror. 
d) “valem-se de exemplos com homens” (Ref. 5): avaliam. 
e) “é a métrica fundamental” (Ref. 13): parâmetro. 

 
04. (FGV /2019) Sobre as seguintes expressões utilizadas pela autora em sua argumentação, entendidas no 

contexto em que ocorrem, a única afirmação correta é: 
a) “cerca de” (Ref. 5): indica precisão de algum dado estatístico. 
b) “assédio, não galanteios” (Ref. 1): expressa uma ressalva. 
c) “saltam aos olhos” (Ref. 3): enfatiza, metaforicamente, a ideia de que algo está latente. 
d) “para lá de” (Ref. 1): é uma expressão informal com sentido depreciativo. 
e) “de ponta” (Ref. 13): destaca a popularidade de alguma coisa. 

 
05. (FGV /2019) Das frases abaixo, a única a que NÃO se aplica o defeito de redação indicado entre 

parênteses é: 
a) No Chile, há tolerância zero com o consumo de álcool e dirigir. (Falta de paralelismo) 
b) A obra não será interrompida em hipótese alguma, a menos que ocorra uma catástrofe. (Incoerência) 
c) Em nota, a empresa afirmou que preza o compromisso com a preservação da natureza. (Desvio de 

regência) 
d) O ministro declarou que tem uma alternativa ao voto impresso na manga. (Ambiguidade) 
e) Ninguém pode negar que é notório a presença de preconceito étnico em nosso país. (Desvio de 

concordância) 
 
TEXTO: 2 - Comuns às questões: 6, 7, 8     
 

A marca de dez anos da falência do banco americano Lehman Brothers, evento catalisador da crise 
financeira que então se espalhava pelo mundo, suscita oportuno debate a respeito de seu legado e da 
capacidade da economia global para lidar com novos choques. 

Do lado positivo, o sistema bancário se mostra mais sólido do que antes. Regulação apertada e maior 
exigência de capital para o funcionamento das instituições reduzem o risco de novo colapso. 

Mas a sombra da crise continua a se projetar, mesmo uma década depois, quando se tem em conta que a 
maioria dos 24 países onde houve problemas ainda não retornou à tendência anterior de crescimento da renda, 
segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI). 

De modo geral, mesmo nos países ricos, governos em situação financeira mais frágil terão menos espaço 
para atuar num novo socorro ao setor privado. 

Mesmo a estabilidade bancária duramente conquistada pode se mostrar algo ilusória, afinal, na medida em 
que inovações tecnológicas e a entrada de inéditos participantes no mercado trazem desafios novos para a 
regulação. 

O prognóstico de cooperação internacional numa eventual nova crise tampouco se mostra animador. Se em 
2009 houve alinhamento no âmbito do G20, com participação dos países em desenvolvimento, o momento 
atual é distinto. A competição geopolítica entre EUA e China é um dos fatores a dificultar uma ação coordenada. 

Já o Brasil, dez anos depois, ainda se apresenta incapaz de retomar a expansão econômica sustentada. Ao 
próximo governo, que não pode contar com os ventos favoráveis do quadro externo, só restará a opção de 
estabilizar sua dívida e recuperar a confiança doméstica. 

(Editorial. Folha de S.Paulo. 10.09.2018. Adaptado) 
 
06. (FGV /2019) Na análise que faz da conjuntura política e econômica nos dez anos passados da crise 

financeira que se espalhou pelo mundo, o editorial assevera que 
a) a maioria dos países afetados pela crise, como o Brasil, vive um momento de tranquilidade, sem 

previsão de um choque econômico, uma vez que venceram os desafios relativos à estabilização de 
suas dívidas, garantindo a recuperação da confiança doméstica e no cenário internacional. 

b) o grande legado deixado pela crise diz respeito à solidez do sistema bancário, que representa redução 
do risco de novo colapso econômico, garantida também pela atual conjuntura mundial, em que os 
países se mostram mais propensos a um projeto de cooperação internacional. 

c) a superação da crise que assolou muitos países ao redor do mundo é uma ilusão, considerando-se que, 
na maioria deles, inclusive os ricos, a economia se mostra estagnada, pois o sistema bancário dessas 
nações vive com fragilidade, sem perspectiva de expansão econômica. 

d) o fantasma de uma crise ainda ronda os países, considerando- se que, na maioria dos afetados, a 
tendência anterior de crescimento de renda não foi restabelecida, além de haver uma conjuntura que 
sinaliza para dificuldades de enfrentamento de um novo período de incertezas econômicas. 

e) a ilusória estabilidade bancária representa uma ameaça à saúde econômica dos países afetados pela 
crise, que se mostram sem condições de expandir suas economias em função da competição 
geopolítica entre EUA e China, apesar da possibilidade de alinhamento no âmbito do G20, como em 
2009. 
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07. (FGV /2019) Na passagem do último parágrafo – ... que não pode contar com os ventos favoráveis do 
quadro externo... –, emprega-se uma 
a) antítese para contrapor a situação ruim da economia brasileira aos bons indícios de recuperação dos 

demais países. 
b) metonímia para comparar a situação emergencial da economia brasileira a outras economias em 

dificuldades. 
c) metáfora para sinalizar a ausência de um contexto internacional propício à expansão econômica 

brasileira. 
d) comparação para mostrar que a situação da economia brasileira é mais estável que a de países ricos, 

inclusive. 
e) ironia para sugerir que a economia brasileira está em situação muito pior do que se tem divulgado 

normalmente. 
 
08. (FGV /2019) No período – Ao próximo governo, [...] só restará a opção de estabilizar sua dívida e 

recuperar a confiança doméstica. – (último parágrafo), a relação entre as orações é de 
a) adição, e elas podem ser reescritas da seguinte forma: Ao próximo governo, só restará a opção de não 

apenas estabilizar sua dívida como também recuperar a confiança doméstica. 
b) oposição, e elas podem ser reescritas da seguinte forma: Ao próximo governo, só restará a opção de 

estabilizar sua dívida, entretanto recuperando a confiança doméstica. 
c) conclusão, e elas podem ser reescritas da seguinte forma: Ao próximo governo, só restará a opção de 

estabilizar sua dívida e, assim, recuperar a confiança doméstica. 
d) alternância, e elas podem ser reescritas da seguinte forma: Ao próximo governo, só restará a opção de 

estabilizar sua dívida ou recuperar a confiança doméstica. 
e) explicação, e elas podem ser reescritas da seguinte forma: Ao próximo governo, só restará a opção de 

estabilizar sua dívida, pois recuperará a confiança doméstica. 


