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INSTRUÇÕES
 

1.       Confira, abaixo, seu nome e número de inscrição. Assine no local indicado.
 

2.       Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Após autorização 
confira a opção para Língua Estrangeira Moderna correspondente à sua 
inscrição.

 
3.       A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo 
permitidas perguntas aos Fiscais.

 
4.       Nesta prova, há dois tipos de questões:

Questão discursiva, na prova de Redação.
Questões de múltipla escolha, nas provas de Língua Portuguesa, Literatura e 
Língua Estrangeira Moderna, em que há somente uma alternativa correta.

 
5.       Ao receber a folha de respostas, examine-a e verifique se os dados nela 
impressos correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade, 
comunique-a imediatamente ao Fiscal.

 
6.       Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em 
cada questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta de tinta preta 
ou azul-escura.

 
7.       Na folha de respostas, a marcação de mais de uma alternativa em uma 
mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do círculo destinado 
para cada marcação anulam a questão. 

 
8.       Não haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento.

 
9.       Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os 
candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, 
eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não-cumprimento destas exigências 
implicará a exclusão do candidato deste Concurso.

 
10.   Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. 
Aguarde autorização para devolver, em separado, a folha definitiva da 
redação, o caderno de prova e a folha de respostas, devidamente 
assinados.

 
11.   O tempo para o preenchimento da folha de respostas está contido na 
duração desta prova.

 
DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

 

1
 

 
SALA-CARTEIRA

  
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

  
NOME DO CANDIDATO
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LÍNGUA PORTUGUESA

 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 a 08.

 

O stress envelhece

 

Todos já ouviram histórias como ‘Fulano envelheceu depois da morte do filho’ ou ‘Sicrano ficou de cabelo branco quando 
cuidou do pai no hospital’. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia, em São Francisco, nos Estados Unidos, acaba de 
demonstrar que há verdade por trás desses clichês. O estudo comprova pela primeira vez que o stress acelera o 
envelhecimento. Além disso, a pesquisa indica a influência direta do estado psicológico sobre a longevidade das células do 
organismo. Pessoas que têm uma percepção elevada do próprio stress envelhecem mais rapidamente. ‘Existem certas 
formas de pensar que contribuem para o stress – a idéia, por exemplo, de que os problemas com que lidamos são 
insolúveis’, diz a psicóloga Elissa Epel, uma das coordenadoras do estudo.
Elissa e sua equipe examinaram 58 mães de 20 a 50 anos, 39 das quais cuidavam de filhos com autismo, paralisia cerebral 
ou outras deficiências. Os cientistas analisaram o grau de envelhecimento de células do sistema imunológico dessas 
mulheres. O principal indicador do envelhecimento celular é uma seção na ponta do cromossomo – as fitas de DNA que 
guardam nosso material genético – chamada telômero. Trata-se de uma espécie de tampa bioquímica, que tem a função de 
manter a integridade do DNA, impedindo que a molécula se desfaça. Cada vez que uma célula se divide, o telômero fica um 
pouco menor, até atingir um ponto crítico. A partir daí, a célula não se reproduz mais e acaba morrendo. O telômero, 
portanto, é um indicador de idade celular. Ao mostrar que o stress encurta prematuramente os telômeros, a pesquisa indicou 
uma relação entre ele e o envelhecimento.
A pesquisa comprovou que o desgaste de prestar cuidados intensivos a um filho cobra seu preço. A diminuição dos 
telômeros foi mais acelerada nas mulheres que cuidavam de filhos deficientes. Testes psicológicos revelaram que o modo 
como essas mulheres encaravam seus problemas também desempenhava um papel. A idade celular daquelas que se 
percebiam como tendo altos níveis de stress chegou a ser até dez anos superior à das mulheres da mesma idade com 
baixos níveis de stress. Além do comprimento do telômero, a pesquisa mediu níveis de telomerase – uma enzima que tem a 
função de restaurar as perdas do telômero – e de radicais livres, substâncias que danificam tecidos celulares, intensificando 
o envelhecimento. Os resultados foram consistentes: mulheres mais estressadas apresentaram níveis mais baixos de 
telomerase e mais altos de radicais livres. A pesquisa deixa uma lição básica: paz de espírito ajuda a retardar a velhice. 
‘Muitos gostariam de ter uma pílula mágica, mas o modo mais efetivo de reduzir o stress está em mudanças no estilo de 
vida’, diz Elissa Epel. A pesquisadora recomenda relaxamento e alimentação equilibrada para combater o stress e uma 
atitude mais serena diante de aspectos da vida sobre os quais não se tem controle.” 
(TEIXEIRA, Jerônimo. O stress envelhece. Veja, São Paulo, n. 1889, ano 37, dez. 2004. p.98.)

 

01-  Com base no texto, considere as afirmativas a seguir.
I.     Os cromossomos, que guardam o material genético, têm em suas extremidades uma espécie de capa 
bioquímica chamada telômero, que preserva a integridade da molécula de DNA.
II.    Os telômeros encolhem a cada divisão celular. Células com telômeros muito curtos param de se 
reproduzir e morrem.
III.   Os telômeros produzem uma enzima denominada telomerase, que aumenta os níveis de radicais livres.
IV.   Um estudo demonstrou que o stress faz com que os telômeros diminuam mais rapidamente. Isso 
indica uma relação entre stress e envelhecimento.

Estão corretas apenas as afirmativas:

 

a)    I e II.
b)    I e III.
c)    III e IV.
d)    I, II e IV.
e)    II, III e IV.
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02-  De acordo com o texto, considere as afirmativas sobre envelhecimento decorrente do stress:

I.     Está vinculado às crises existenciais que acometem um grande número de mulheres nos dias atuais.
II.    Está vinculado à forma de encarar certos problemas, colocados como se não tivessem solução.
III.   Está vinculado ao cultivo de hábitos alimentares inadequados ao longo dos anos.
IV.   Está vinculado ao desgaste emocional provocado por doenças na família.

Estão corretas apenas as afirmativas:
 

a)    I e II.
b)    II e IV.
c)    III e IV.
d)    I, II e III.
e)    I, III e IV.

 
03-  Assinale a alternativa cujos termos substituem, respectivamente, clichês, integridade e crítico sem alterar o 
sentido das frases do texto transcrito.
 

a)    Estudos, imparcialidade e embaraçoso.
b)    Chavões, inteireza e grave.
c)    Imagens, retidão e certo.
d)    Notícias, pureza e esperado.
e)    Textos, validade e incomum.

 
04-  No trecho “Os resultados foram consistentes: mulheres mais estressadas apresentaram níveis mais baixos de 
telomerase e mais altos de radicais livres”, o autor mostra-se:

 

a)    Hesitante.
b)    Seguro.
c)    Irônico.
d)    Contraditório.
e)    Dissimulado.

05-  Com base no texto, considere as afirmativas a seguir.
I.     Em “A diminuição dos telômeros foi mais acelerada nas mulheres que cuidavam de filhos deficientes.”, o 
pronome relativo que retoma o antecedente mulheres.
II.    Em “A partir daí, a célula não se reproduz mais e acaba morrendo”, o prefixo –re, na palavra reproduz, 
indica repetição.
III.   Em “A pesquisa comprovou que o desgaste de prestar cuidados intensivos a um filho cobra seu preço.”, o 
sinal indicativo da crase é facultativo.
IV.   Em “O telômero, portanto, é um indicador de idade celular.”, os termos sublinhados exercem a função de 
sujeito da oração.

Estão corretas apenas as afirmativas:
 

a)    I e II.
b)    I e III.
c)    III e IV.
d)    I, II e IV.
e)    II,III e IV.

 
06-  Assinale a alternativa em que os vocábulos obedecem à mesma regra de acentuação gráfica.

 

a)    História, psicológico, já, células.
b)    Califórnia, clichês, além, está.
c)    Imunológico, crítico, também, deficiências.
d)    Influência, próprio, espécie, deficiências.
e)    Até, níveis, idéia, daí.
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a)    Genético, crítico, molécula, pílula.
b)    Cabelo, pesquisa, verdade, estudo.
c)    Hospital, demonstrar, percepção, cerebral.
d)    Ponto, prematuramente, envelhecimento, modo.
e)    Mulheres, celular, material, atingir. 

08-  Considere os pares de vocábulos a seguir.
I.     sicrano – percepção.
II.    psicológico – organismo.
III.   pesquisa – cromossomo.
IV.   clichês – envelheceu.

Apresentam um par de dígrafos apenas as afirmativas: 

a)    I e II.
b)    I e III.
c)    III e IV.
d)    I, II e IV.
e)    II, III e IV. 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 09 a 11. 

Foi ela quem fez
 

“Se muitos pais acham, em exposições de arte abstrata, que até seu filho produziria algumas daquelas obras, nenhum podia 
se gabar, até agora, de ter faturado 40 000 dólares com a habilidade de sua talentosa criança. Esse é o total que o casal 
Laura e Mark Olmstead, morador de um subúrbio de Nova York, já arrecadou com as pinturas da filha Marla, de 4 anos. 
Seus quadros, que alguns leigos confundiriam com obras de artistas renomados, são expostos numa galeria e valeram à 
menina reportagens em diversos jornais. A história contém uma série de acasos. Amantes de arte, os pais de Marla a 
presentearam com pincéis para brincar. No ano passado, um amigo da família pendurou uma tela da garota na parede de 
sua lanchonete e acabou vendendo-a a um cliente por 250 dólares. O caso chegou ao dono de uma galeria que decidiu 
promover os quadros. A partir daí, mais de vinte foram vendidos, um deles por 12 000 dólares. A família jura que não 
explora o suposto talento da menina. ‘Isso é só um detalhe da vida dela’, diz a mãe, recepcionista em um consultório de 
dentista. Laura afirma que o dinheiro está alimentando uma poupança para custear os estudos da filha.
Para o crítico de arte do New York Times Michael Kimmelman, Marla tem pelo menos um talento que não se observa 
normalmente em crianças que recebem tintas e uma tela em branco. ‘A maioria mistura cores demais’, ele observa. ‘A 
criança que, por intuição ou instrução, sabe quando parar já parece um gênio.’ As virtudes artísticas da menina podem 
estacionar nesse ponto, mas não a especulação realimentada pelo caso a respeito da arte abstrata.[...]
O abstracionismo enfrentou situações semelhantes no passado. Diversos zoológicos já fizeram marketing para atrair 
visitantes adestrando elefantes para segurar pincéis e borrar telas em branco.”
(Foi ela quem fez. Veja, São Paulo, n.1882, ano 37, out. 2004. p. 64.)
 

09-  Com base no texto, considere as afirmativas a seguir.
I.     A arte abstrata não é vista com bons olhos pelos críticos de arte.
II.    Marla, a menina pintora, inspira-se em artistas renomados para produzir suas obras.
III.   A pequena artista revela, em suas pinturas, um talento incomum entre crianças.
IV.   O talento de Marla recebeu o endosso de um crítico de arte que considera a possibilidade de ela ser um 
gênio.

Estão corretas apenas a afirmativas:
 

a)    I e II.
b)    I e III.
c)    III e IV.
d)    I, II e IV.
e)    II, III e IV.

 
10-  Considere as afirmativas a seguir, em que o sentido das palavras sublinhadas está entre parênteses.

I.     “[...] nenhum podia se gabar, até agora, de ter faturado 40.000 dólares com a habilidade de sua talentosa 
criança.” (vangloriar)
II.    “Esse é o total que o casal Laura e Mark Olmstead, morador de um subúrbio de Nova York, [...]” (cercanias)
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III.   “Seus quadros, que alguns leigos confundiriam com obras de artistas renomados [...]” (críticos de arte)
IV.   “A família jura que não explora o suposto talento da menina.” (hipotético)

Estão corretas apenas as afirmativas:
 

a)    I e II.
b)    I e III.
c)    III e IV.
d)    I, II e IV.
e)    II, III e IV.
 

11-  “Laura afirma que o dinheiro está alimentando uma poupança para custear os estudos da filha.” Assinale a 
alternativa em que os pronomes substituem adequadamente os respectivos termos sublinhados.
 

a)    ela, na, me.
b)    o, sua, nos.
c)    isto, a, seus.
d)    lhe, la, na.
e)    seu, lhe, la.

 
Leia o texto a seguir e responda às questões de 12 a 15.
 

Foi assim que a biblioteca de D. João V foi crescendo, enquanto aumentava o fascínio desse monarca pela ostentação. Rei 
Sol Português, D. João V fez do ouro do Brasil uma riqueza suficiente para dourar seu reino e seus livros e para lhe garantir 
o apelido de “Magnânimo”. Tal fartura encontrava-se, porém, e conforme costumava dizer o próprio secretário de D. João V, 
Alexandre de Gusmão, bem no meio de “um mar de superstições e de ignorância”, que embaçava a imagem do rei. É sob 
esse ponto de vista, portanto, que a Livraria Real cumpriu um papel importante na memória que se colou a esse monarca. 
Pensando sincronicamente, é possível concluir que a Biblioteca, associada ao nome de D. João V, rebatia a imagem inculta 
que o monarca ganhava nas crônicas de seu tempo. No lugar do soberano avesso à Ilustração surgiam relatos que 
louvavam sua atuação na constituição desse acervo ilustrado e seu apego inusitado à leitura. É possível, ainda, arriscar 
uma interpretação diacrônica: após sua morte, os panegíricos vão se concentrar na atuação do rei junto à Biblioteca e 
esquecerão seus atos mais mundanos e amores freiráticos. Ademais, com o desaparecimento da Livraria, depois do 
terremoto, a própria memória mostrará seu lado perverso. Nesse movimento de lembrar pouco e esquecer muito, a 
dimensão da Livraria e o papel de D. João tenderão a se ampliar, assim como se tornava “memorável” o acervo destruído 
pelo acidente. De inculto e esbanjador, D. João V ressurgia, nas lembranças, agora associado à “biblioteca perdida de 
Lisboa”.
(SCHWARCZ, Lilia Moritz. A longa viagem da biblioteca dos reis: do terremoto de Lisboa à independência do Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2002. p. 78.)
 

12-  Com base no texto, é correto afirmar:
 

a)    Os historiadores eram movidos por más intenções para denegrir a imagem de D. João V, após o terremoto de 
Lisboa.
b)    A Biblioteca Real contribuiu para desviar a atenção dos atos mundanos do monarca.
c)    Portugal, embora rica, era uma nação sem acervo cultural e símbolos de prestígio.
d)    D. João V era chamado “Magnânimo” por seus hábitos monásticos.
e)    A fartura da nação “embaçava” a imagem de D. João V.

 
13-  Com base no texto, considere as afirmativas a seguir.

I.     O ouro do Brasil foi fundamental para evitar que a imagem de Portugal fosse associada com uma nação 
imersa em “um mar de superstições e de ignorância”.
II.    A Livraria Real mudou a imagem construída pelos súditos em relação a D. João V, à sua época 
considerado inculto.
III.   A Biblioteca Real ajudou a consolidar, na história, a imagem de D. João como um monarca preocupado 
com a cultura.
IV.   O terremoto de Lisboa ajudou a criar a imagem de que o acervo de livros era notável.

Estão corretas apenas as afirmativas:
 

a)    I e II.
b)    I e III.
c)    III e IV.
d)    I, II e IV.
e)    II, III e IV.
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14-  Assinale a alternativa em que os termos substituem, respectivamente, inusitado, ademais, memorável, sem 
alterar o sentido das frases no texto transcrito.

 

a)    Surpreendente, além disso, célebre.
b)    Habitual, contudo, rotineiro.
c)    Ferrenho, porquanto, curioso.
d)    Afetuoso, entretanto, insignificante.
e)    Indiscutível, adiante, antiquado.

 
15-  “Tal fartura encontrava-se, porém, e conforme costumava dizer o próprio secretário de D. João V, Alexandre de 
Gusmão, bem no meio de “um mar de superstições e de ignorância”, que embaçava a imagem do rei”. Em relação aos 
recursos lingüísticos utilizados no fragmento anterior, é correto afirmar:

 

a)    A conjunção porém estabelece uma relação de concessão com a frase anterior.
b)    A conjunção conforme concede credibilidade à declaração do secretário.
c)    A conjunção que é utilizada para evitar repetição.
d)    O pronome tal indica que a fartura do reino era grandiosa.
e)    O adjetivo próprio enfatiza a passividade do rei.
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