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Texto 1 
 
Bomba nuclear 
Bomba nuclear, também chamada bomba atômica (português brasileiro) ou atómica (português 
europeu), é um dispositivo explosivo que deriva sua força destrutiva das reações nucleares, tanto 
de fissão ou de uma combinação de fissão e fusão. Ambas as reações liberam grandes 
quantidades de energia a partir de quantidades relativamente pequenas de matéria. O primeiro 
teste de uma bomba de fissão ("atômica") liberou a mesma quantidade de energia de cerca de 20 
mil toneladas de TNT. O primeiro teste de uma bomba termonuclear ("hidrogênio") liberou uma 
quantidade de energia equivalente a cerca de 10 milhões de toneladas de TNT. Uma arma 
termonuclear moderna, pesando pouco mais de 1.100 kg, pode produzir uma força explosiva 
equivalente à detonação de mais de 1,2 milhões de toneladas de TNT.1Assim, mesmo um 
pequeno dispositivo nuclear não muito maior do que bombas tradicionais, pode devastar uma 
cidade inteira através da gigantesca explosão e por incêndios e radiação subsequentes. As armas 
nucleares são consideradas armas de destruição em massa e seu uso e controle têm sido um dos 
principais focos da política de relações internacionais desde a sua criação. 

(Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Bomba_nuclear. Acesso em 19 de março de 2015.) 
 
 
Texto 2 
 
Rosa de Hiroshima 
Pensem nas crianças 
Mudas telepáticas 
Pensem nas meninas 
Cegas inexatas 
Pensem nas mulheres 
Rotas alteradas 
Pensem nas feridas 
Como rosas cálidas 
Mas, oh, não se esqueçam 
Da rosa da rosa 
Da rosa de Hiroshima 
A rosa hereditária 
A rosa radioativa 
Estúpida e inválida 
A rosa com cirrose 
A anti-rosa atômica 
Sem cor sem perfume 
Sem rosa, sem nada 

(Vinicius de Moraes) 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bomba_nuclear#cite_note-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bomba_nuclear
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Texto 3 
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1. (FUVEST) Leia as frases: 

I. Uma andorinha só não faz verão  
II. Nem tudo que reluz é ouro  

III. Quem semeia ventos, colhe tempestades  
IV. Quem não tem cão caça com gato.  

 
As ideias centrais dos provérbios acima são, na ordem:  

a) Solidariedade- aparência- vingança- dissimulação.  
b) Cooperação – aparência- punição- adaptação.  
c) Egoísmo- ambição- vingança- falsificação.  
d) Cooperação – ambição – consequência- dissimulação  
e) Solidão – prudência- punição – adaptação. 

 
 
Texto 7 
 
Poema brasileiro 
No Piauí de cada 100 crianças que nascem  
78 morrem antes de completar 8 anos de idade  
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antes de completar 8 anos de idade  
antes de completar 8 anos de idade  
antes de completar 8 anos de idade  
antes de completar 8 anos de idade 

(Ferreira Gullar) 
 


