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SEGUNDA FASE

SÓ ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES QUANDO
AUTORIZADO

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Este caderno de prova contém 28 questões que deverão ser respondidas em suas respectivas folhas de
respostas.

1 - Não serão levados em consideração os rascunhos de questões ou da redação. Só será considerado o que for
escrito no espaço reservado à resolução da questão, nas folhas distribuídas especificamente para esse fim.

2 - As questões discursivas deverão ser resolvidas com objetividade; restrinja-se a responder o que lhe foi proposto.

Nada além disso será considerado. No espaço para Resolução, deve constar toda a resolução da questão,

explicitando-se o raciocínio que levou à resposta.

3 - Os rascunhos podem ser feitos nos espaços em branco existentes após os enunciados de cada questão. Além

das folhas de respostas e rascunhos já mencionados, nenhum outro papel poderá, em qualquer hipótese, ser

utilizado.

4 - Escreva com a máxima legibilidade. Durante a correção, em caso de dúvida quanto à grafia de qualquer palavra ou

sinal, o julgamento será feito de forma desfavorável ao candidato.

5 - O preenchimento correto das folhas de respostas é de responsabilidade do candidato. Não haverá substituição

dessas folhas.

6 - O candidato que estiver com celular ou outro aparelho eletrônico deverá entregá-lo ao fiscal. Aquele que for flagrado

com esse tipo de aparelho, “mesmo desligado”, terá a sua prova anulada. Não leve o celular ou outro aparelho

eletrônico para o banheiro, pois o porte desses, nessa situação, também ocasionará a anulação da prova.

Provas: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Literatura, Matemática,
Química e Sociologia.
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LÍNGUA PORTUGUESA

O tema da velhice foi objeto de estudo de brilhantes filósofos ao longo dos tempos. Um dos melhores livros
sobre o assunto foi escrito pelo pensador e orador romano Cícero: A Arte do Envelhecimento. Cícero nota, primeiro,
que todas as idades têm seus encantos e suas dificuldades. E depois aponta para um paradoxo da humanidade.
Todos sonhamos ter uma vida longa, o que significa viver muitos anos. Quando realizamos a meta, em vez de
celebrar o feito, nos atiramos a um estado de melancolia e amargura. “Todos os homens desejam alcançar a velhice,
mas ao ficarem velhos se lamentam”, escreveu Cícero. “Eis aí a consequência da estupidez.” Ler as palavras de
Cícero sobre o envelhecimento pode ajudar a aceitar melhor a passagem do tempo. “Os velhos inteligentes, agradáveis
e divertidos suportam facilmente a idade, ao passo que a acrimônia, o temperamento triste e a rabugice são deploráveis
em qualquer idade.”

Permanecer intelectualmente ativo é uma forte recomendação de Cícero. “A memória declina se não a
cultivamos ou se carecemos de vivacidade de espírito”, disse. “Os velhos sempre se lembram daquilo que lhes
interessa: promessas, identidade de seus credores e devedores etc.” Cícero lembra que Sófocles em idade avançada
ainda escrevia suas tragédias. No fim da vida, Sócrates aprendeu a tocar lira. Catão, na velhice, descobriu a literatura
grega. Machado de Assis, para citar um brasileiro, aprendeu alemão também na velhice, na qual, aliás, escreveu
seus melhores romances. “Acaso os adolescentes deveriam lamentar a infância e depois, tendo amadurecido,
chorar a adolescência? A vida segue um curso preciso e a natureza dota cada idade de suas qualidades próprias”,
escreveu Cícero. “Por isso, a fraqueza das crianças, o ímpeto dos jovens, a seriedade dos adultos, a maturidade da
velhice são coisas naturais que devemos apreciar cada uma em seu tempo.”

Paulo Nogueira, Época, 28 de abril de 2008, p. 71.
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PRIMEIRA QUESTÃO

O autor se utiliza de três argumentos para sustentar a ideia de que a velhice tem de ser valorizada. Escolha dois
desses argumentos e redija-os com suas próprias palavras.

SEGUNDA QUESTÃO

Observe os tempos verbais utilizados pelo autor no primeiro parágrafo do texto e

A) explique o emprego do presente e do pretérito perfeito do indicativo.

B) explique a alternância entre os tempos pretérito e presente.

TERCEIRA QUESTÃO

Em: “Os velhos inteligentes, agradáveis e divertidos suportam facilmente a idade, ao passo que a acrimônia, o
temperamento triste e a rabugice são deploráveis em qualquer idade.”, a relação estabelecida pelas proposições no trecho
é marcada pela presença da expressão em destaque.

A) Explique que relação é esta.

B) Reescreva o trecho, empregando uma outra expressão que veicule sentido semelhante.

QUARTA QUESTÃO

A) Observe a seguinte afirmação:

“Eis aí a consequência da estupidez.”

Com base no texto, explicite a razão que leva o autor a fazer a afirmação acima.

B) Segundo o texto, Cícero, em suas reflexões, aponta para um paradoxo da humanidade. Explique esse paradoxo.
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