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Leia o texto a seguir e responda às questões 13, 14 e 15. 
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No Ano Internacional da Luz, 1,5 bilhão de pessoas vivem no escuro pelo mundo 

                                                                                                    Por Maiana Diniz, em 28/06/2015 
 
O Ano Internacional da Luz, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para 
sensibilizar os governos do mundo para um fato grave, será comemorado ao longo de 2015. De 
acordo com a ONU, apesar de todos os avanços científicos da humanidade, 1,5 bilhão de 
pessoas ainda vivem sem energia elétrica no mundo. 
Os desdobramentos do problema são muitos, entre eles impossibilidade de estudar à noite, 
dificuldade de acesso à informação, desperdício de comida por falta de geladeira e 
insegurança. Segundo a Unesco, a prática cultural no continente africano de usar querosene 
como combustível para lamparinas mata 1,5 milhão de pessoas por ano e é uma das principais 
causas de problemas respiratórios em milhões de moradores da região. 
No Brasil, há 12 anos o governo tenta universalizar o acesso à energia elétrica por meio do 
programa Luz para Todos. Entretanto, boa parte da população continua sem luz. Segundo o 
diretor do programa, Aurélio Pavão, do Ministério de Minas e Energia, cerca de 190 mil famílias 
brasileiras ainda vivem sem energia, a maior parte na zona rural. 
 

Disponível em: <http://www.ebc.com.br/tecnologia/2015/06/no-ano-internacional-da-luz-15-bilhao-de-pessoas-vivem-no-escuro-pelo-mundo>.  
Acesso em: 4 set. 2015. 

 
QUESTÃO 13  
 
Sobre o Ano Internacional da Luz, é CORRETO afirmar que ele servirá para: 
 
01. aprimorar os avanços científicos da humanidade. 
02. acabar com o uso de querosene como combustível para lamparinas. 
04. sensibilizar os governos para o grande número de pessoas que vivem sem energia elétrica. 
08. mostrar o desperdício de comida por falta de geladeira na zona rural. 
16. diminuir o número de pessoas que vivem sem energia elétrica. 

 
QUESTÃO 14  
 
A expressão “desdobramentos do problema”, na linha 05 do texto, refere-se a: 
 
01. avanço tecnológico. 
02. falta de energia elétrica. 
04. programa Luz para Todos. 
08. desperdício de comida. 
16. dificuldade respiratória devido ao uso de querosene em lamparinas. 
32. universalização da energia elétrica. 
64. insegurança. 

 
QUESTÃO 15  
 
Sobre “Luz para Todos”, é CORRETO afirmar que é um programa: 
 
01. criado pela ONU. 
02. criado pela ONU em parceria com a Unesco. 
04. do governo brasileiro. 
08. do Ministério de Minas e Energia. 
16. do governo brasileiro em parceria com a Unesco. 

 
 
 



 

Leia o trecho a seguir, de uma obra de Franklin Cascaes, para responder às questões 16, 17 e 18. 
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Eleição bruxólica 

 
A cultura popular dos povos é uma verdadeira joia preciosa. A Ilha de Santa Catarina é um 
autêntico e vivo relicário da cultura popular tradicional reflorida. [Esta foi] colonizada, a partir 
do ano de 1748 [até 1756], por colonos açorianos que habitavam aquelas ilhotas que vivem 
bem lá em riba da careca do oceano, açoitados diariamente pelas ondas bravias 
encarneiradas do mar e pelas bocas infernais de vulcões seculares que vomitam fogo e 
gemem furor incontido sobre as pobres populações [do Arquipélago dos Açores]. Seu povo é 
mesclado, inteligente, audacioso, de espírito arguto e, sobretudo, religioso e arraigado em 
crendices mitológicas. 
Grande parte dos descendentes desse povo nobre e ordeiro habita a Ilha de Santa Catarina, 
[cuja capital foi chamada, até 1894] Nossa Senhora do Desterro, e [a faixa continental 
litorânea] do estado de Santa Catarina de Alexandria, onde vivem, em seu ambiente cultural, 
estórias como a que vou narrar. 
 
CASCAES, Franklin. O fantástico na Ilha de Santa Catarina. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2012, p. 21. 

 
QUESTÃO 16 
  
De acordo com o texto, a palavra “Esta”, na linha 02, refere-se a: 
 
01. cultura popular. 
02. Arquipélago dos Açores. 
04. Ilha de Santa Catarina. 
08. Nossa Senhora do Desterro. 
16. Alexandria. 

 
QUESTÃO 17 
 
A palavra “crendices”, na linha 08, pode ser substituída por: 
 
01. loucuras. 
02. superstições. 
04. invenções. 
08. misturas. 
16. crenças. 

 
QUESTÃO 18 
 
De acordo com o trecho apresentado acima, é CORRETO afirmar que: 
 
01. a Ilha de Santa Catarina já foi chamada de Nossa Senhora do Desterro. 
02. até 1748 os colonos açorianos colonizaram a Ilha de Santa Catarina. 
04. a cultura popular da Ilha de Santa Catarina foi trazida pelos colonos açorianos. 
08. os colonos açorianos absorveram a cultura local quando chegaram à Ilha de Santa Catarina. 
16. a população do Arquipélago dos Açores era tão pobre que não tinha crendices mitológicas. 

 
 
 
  



 

Leia a tirinha da Mafalda, abaixo, para responder às questões 19 e 20. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 19 
 
Sobre as notas de Manolito, é CORRETO afirmar que: 
 
01. não é possível saber como foram as notas de Manolito. 
02. as informações na tirinha deixam dúvidas se as notas dele do mês anterior foram melhores ou 

piores. 
04. se mantiveram iguais às do mês anterior. 
08. melhoraram em relação ao mês anterior. 
16. pioraram em relação ao mês anterior. 

 
QUESTÃO 20 
 
De acordo com o diálogo entre Mafalda e Manolito, é CORRETO afirmar que: 
 
01. Manolito ficou satisfeito com as notas dadas pela professora. 
02. a professora descontou nota de Manolito em comparação com o mês anterior. 
04. a professora tem muita simpatia por Manolito. 
08. Manolito gosta muito da professora porque ela tem simpatia comercial por ele. 
16. Manolito acha que a professora levou em consideração o conhecimento que ela tem dele ao 

lhe dar nota. 
32. Manolito tirou notas mais altas do que Mafalda. 

 
 
 
 

 

 
           Disponível em: <http://www.fotolog.com/mafalda_tiras/75206094/>. Acesso em: 1 out. 2015. 

 


