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Elija una opción (A o B) e indíquela al principio del cuadernillo de respuestas; no mezcle preguntas de 
ambas opciones. No firme ni haga marcas en el cuadernillo de respuestas. Lo que se escriba en las dos 
caras marcadas con “borrador” no se corregirá. La duración del examen es de 75 minutos. 
 

OPCIÓN A 

Big Brother corporativo (251 palavras) 

O Tribunal Superior do Trabalho deu o aval para as empresas vigiarem ‘e-mails’ dos 
empregados. Mas isso ainda vai render muita discussão. Câmeras de segurança nos corredores, 
crachá eletrônico, controle de ligações. Se você olhar à sua volta, perceberá que algumas 
organizações viraram uma espécie de Big Brother. Elas ficam de olho em cada movimento dos 
funcionários. Há quem veja, nisso, um atentado à privacidade. Esse é um direito fundamental 
garantido pela Constituição a todo ser humano. A pessoa não deixa de ser cidadã por que está 
em seu ambiente de trabalho, rebate o advogado Caio Túlio Vianna. Algumas organizações têm 
procurado uma solução menos hostil. Uma prática comum nos Estados Unidos é a assinatura de 
um termo de compromisso no ato da contratação. Nele, o funcionário se compromete a usar 
seu e-mail profissional para fins somente de trabalho.  

A experiência no Brasil mostra que há a tendência de as empresas mandarem o 
funcionário para a rua por justa causa, prática agora reconhecida como legal pelo TST. A 
quebra da privacidade eletrônica divide a opinião dos advogados. Quem é a favor da 
fiscalização do ‘e-mail’ argumenta que os direitos constitucionais à privacidade e ao sigilo de 
correspondência estão relacionados à comunicação estritamente pessoal, que o e-mail criado 
pelo empregador equivale a uma ferramenta de trabalho e depende de autorização expressa 
para ser usado para fins não-profissionais e, em tese, não deve haver nenhuma intimidade a 
ser preservada, posto que o e-mail não pode ser usado para fins particulares. 

 
I. Compreensão leitora. Assinale a resposta correta. [Total: 25% (5x5% cada um)] 
 

1. O Tribunal Superior do Trabalho: 
a) Aceita por e-mail viagem dos empregados. 
b) Avaliza a supervisão dos e-mails dos trabalhadores. 
c) Recebeu muita discussão. 
 
2. Algumas organizações, 
a) Roubam olhos aos funcionários. 
b) Vigiam as câmeras de segurança nos corredores. 
c) Já espiam os empregados. 
 
3. O advogado Caio Túlio Vianna: 
a) É um cidadão em seu ambiente de trabalho. 
b) Considera a espionagem um direito fundamental garantido pela Constituição. 
c) Recusa a fiscalização dos e-mails.  
 

 



4. Uma solução menos hostil: 
a) É uma contratação nos Estados Unidos. 
b) É assinar um contrato de uso profissional do e-mail. 
c) É um termo de compromisso para fins somente de trabalho. 
 
5. Quem é a favor da fiscalização do ‘e-mail’, 
a) defende os direitos constitucionais à privacidade.  
b) acredita que o e-mail profissional não pode ser usado para fins particulares. 
c) acha que a intimidade deve ser preservada. 
 
 
II. Gramática. [Total: 35%] 
 

1. VERBOS. Complete com os verbos entre parênteses: [10% (5x2% cada um)]  

1.1 Como os preços baixaram, é necessário que nós ________ o orçamentos 
(refazer). 

1.2 É importante que nossa tentativa _______ a pena o esforço (valer). 

1.3 Convém que ele ______ um novo acordo (propor). 

1.4 Para que não nomeemos é necessário que nós _________ o que elas pensam 
(saber). 

1.5 Espero que todos os responsáveis _________ a culpa (assumir). 
 

2. VOCABULÁRIO. Dê o plural dos substantivos: [15% (5% cada um)]  

2.1. Girassol: __________________________  

2.2. Cão: _____________________________ 

2.3. Peixe-espada: ______________________  
 

3. PRONOMES. Complete com o pronome na forma correta: [10% (2.5% cada um)]  

3.1. É muito difícil para ______ escrever-lhe diariamente. (1ª p. sing.)  

3.2. Passeando sozinho pelo jardim, o velho falava ________ (3ª p. sing.), murmurando frases 
confusas. 

3.3. De presente, deu-lhe, um livro para _____ ler (3ª p. sing.).  

3.4. Ele pediu para _____ elaborar alguns exercícios (1ª p. sing.). 

 
III. Expressão escrita. Comente com as suas próprias palavras e ideias a seguinte questão. 
Use 40-50 palavras para a resposta. [Total: 40%] 
 
1. Qual é a sua opinião sobre o controle do e-mail corporativo dos empregados?  
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OPCIÓN B 

Bolacha cream cracker com queijo branco é uma comidinha leve, certo? Talvez não 
(250 palavras) 

Uma enorme vala separa o que os nutricionistas sabem sobre alimentação do senso comum. A 
dica da vovó, o anúncio da televisão e até mesmo interesses políticos se misturam com 
pesquisas sérias e confundem o consumidor, ávido por receitas para emagrecer e viver mais. 
Essa mistura de interesses se transformou em um grande refogado de mitos. 
Os enganos começam pela carne. De forma geral, caiu na lista negra da alimentação. Foi 
execrada por ser fonte de gordura saturada. Em uma pesquisa da Unicamp 30% dos 
entrevistados afirmaram considerar a gordura animal ruim para a saúde - mesmo que não 
soubessem por quê. ''Consumidas em porções ideais, as carnes são mais que saudáveis: são 
necessárias'', garante Pedro de Felício, da Unicamp. 

A mídia tem sua parcela de responsabilidade. Uma pesquisa pioneira realizada pela 
Universidade Federal de São Paulo analisou 112 dietas publicadas por revistas populares para o 
público feminino. Todas tinham pelo menos um erro nutricional. Em parte, isso ocorre também 
porque os próprios especialistas se confundem. Até as pesquisas epidemiológicas sofrem 
quando o assunto é nutrição. Para afirmar que um alimento é prejudicial à saúde é preciso 
acompanhar os hábitos de diversos grupos por um longo período. Assim, as informações 
nutricionais flanam no inconsciente coletivo como os jingles repetitivos, às vezes sem 
sustentação científica. Considerando todos os interesses envolvidos, não é de estranhar que a 
informação sobre nutrição seja ao mesmo tempo tão esperada e tão polêmica. 
 
I. Compreensão leitora. Assinale a resposta correta. [Total: 25% (5x5% cada um)] 
 

1. O conhecimento dos nutricionistas: 
a) Dista do senso comum. 
b) Oferece um grande refogado de mitos. 
c) Recomenda dicas da vovó. 

 
2. Segundo a pesquisa da Unicamp, 30% dos entrevistados, 
a) talvez desconheçam por quê a gordura animal não é boa. 
b) consideram que a gordura animal não é ruim para a saúde. 
c) consomem porções ideais de carne. 

 
3. A mídia: 
a) É a única responsável do problema. 
b) Inclui erros nutricionais nas dietas. 
c) Tem muitas parcelas para o público feminino.  

 
4. Os estudos nutricionais: 
a) Não confundem. 
b) Demoram muito tempo. 
c) Sofrem com alimentos prejudiciais. 
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5. As informações nutricionais 
a) Nunca têm sustentação científica.  
b) Ficam na mente do público. 
c) São repetitivas. 

 
II. Gramática. [Total: 35%] 
 

1. CONJUGAÇÕES. Complete com os verbos em parênteses: [10% (5x2% cada um)] 

1.1. Se nos ______________________ (propor) a fazer um esforço conjunto, teremos 
um país sério. 

1.2. Eu mantenho o televisor ligado, para te ______________________ (informar) dos 
últimos acontecimentos. 

1.3. Não havia programa que ______________________ (entreter) o povo, após o 
último noticiário. 

1.4. Era provável que eles ______________________ (vir) hoje. 

1.5. Luta, não ______________________ (desistir) e vencerás. 
 

2. VOCABULÁRIO. Dê o plural dos substantivos: [15% (5% cada um)]  

2.1. hotel: ________________________________ 

2.2. pãozinho:  ____________________________ 

2.3. Guarda-roupa:  _________________________ 

 

3. PRONOMES. Complete com o pronome na forma correta: [10% (2.5% cada um)]  

3.1. É lamentável, mas isso sempre ocorre com __________ dois. (1ª p. plural) 

3.2. Eles chegaram antes de ___________. (1ª p. singular) 

3.3. Há algum trabalho para ___________ fazer? (1ª p. singular) 

3.4. Eles chegaram a discutir entre _________, mas não brigaram. (3ª p. plural) 

     

III. Expressão escrita. Comente com as suas próprias palavras e ideias a seguinte questão. 
Use 40-50 palavras para a resposta. [Total: 40%] 

1. Como é a sua relação com a alimentação?  


