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INSTRUÇÕES 
 

01- Preencha abaixo seu nome e número de inscrição. Assine no local indicado. 
 
02- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.  
 
03- A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não 

sendo permitidas perguntas aos Fiscais. 
 
04- 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. 

 
05- O caderno de provas contém as provas de Espanhol e Inglês. Responda 

somente às questões da língua escolhida no ato da inscrição.  
 
06- 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. 

 
07- 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. 

 
08- 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.  

 
09- Não haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento.
 
10- 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. 

 
11- 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. 

 
12- O tempo para o preenchimento da folha de respostas está contido na 

duração desta prova. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto a seguir e responda às questões 01 e 02. 
 

Saudades 
 

Nas horas mortas da noite 
Como é doce o meditar 
Quando as estrelas cintilam 
Nas ondas quietas do mar; 
Quando a lua majestosa 
Surgindo linda e formosa,  
Como donzela vaidosa 
Nas águas se vai mirar! 
(ABREU, Casimiro de. Antologia portuguesa. 3 ed. São Paulo: 
F.T.D, 1966. p. 372.) 
 

01- Com base no excerto do poema de Casimiro de 
Abreu,considere as afirmativas a seguir. 
I. A expressão horas mortas remete à idéia de 

silêncio e quietude. 
II. Como, no segundo verso, é um advérbio 

enfatizante que lingüisticamente intensifica o 
advérbio ao qual se refere. 

III. O segundo verso apresenta um recurso 
estilístico denominado sinestesia. 

IV. A substantivação do infinitivo, no segundo 
verso, é outro recurso poético empregado 
pelo autor. 

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. 

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

I. A sensação de musicalidade do poema é 
evocada pelos versos heptassilábicos. 

II. O terceiro verso apresenta um adjetivo 
incompatível com o substantivo ao qual se refere. 

III. Nos quatro últimos versos, entre os 
procedimentos estilísticos, temos a 
prosopopéia e a comparação. 

IV A forma verbal mirar, no último verso, 
apresenta o sentido de apontar. 

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. 

 
Leia o texto a seguir e responda às questões de 03 a 06. 

 

Empresa japonesa lança máquina que promete 
programar sonhos 

 

“Não se pode dizer que essa é de fazer Sigmund Freud se 
revirar na tumba porque o pai da psicanálise não acreditava 
em tais superstições. Mas é de assustar todos os seus filhos 
simbólicos – os psicanalisados planeta afora -, confrontados 
agora com a possibilidade de nunca mais ter sonhos para 
discutir no divã. Pelo menos, os sonhos do tipo janela para a 
alma, daqueles que terapeutas dissecam para expor o íntimo 
do íntimo de cada um. Tudo culpa da Yumemi Kobo, ou 
Máquina dos Sonhos, novíssima geringonça japonesa que, à 
maneira da telinha com sons usada por Elroy, o filho mais 
novo do seriado Os Jetsons, promete dar ao sonhador o 

roteiro que ele encomendar. O procedimento é simples. 
Primeiro, o usuário escolhe um tema, uma situação, um 
personagem, um local. Depois, baixa na máquina uma 
fotografia digital relacionada e se concentra nela por algum 
tempo, ainda acordado. Durante o sono, a maquininha cor-de-
rosa, com pouco mais de 30 centímetros e jeitão de 
liquidificador, reproduz músicas e frases também pré-
programadas pelo usuário. Ao mesmo tempo, libera 
fragrâncias suaves e pisca levemente luzes coloridas – 
recursos que não têm uma função muito clara no processo. 
Oito horas depois, acorda o sonhador lenta e calmamente, 
com aumento gradual do volume da música e da intensidade 
das luzes. Isso, segundo a fabricante Takara, permite que ele 
se lembre do que sonhou. Testes realizados pela Takara 
apontam um índice de desempenho satisfatório de 22% - 
sendo ‘satisfatória’ a lembrança de um personagem ou um 
fato pré-escolhido, e não necessariamente do roteiro inteiro. A 
Yumemi Kobo custa o equivalente a 140 dólares (400 reais) e 
por enquanto só está disponível em Tóquio, onde foi lançada 
há três meses. Seu destino provável é causar comentários 
curiosos e depois se juntar a outras invenções estapafúrdias 
no Japão, um celeiro de máquinas perfeitamente dispensáveis 
(e também de muitas indispensáveis). De lá saíram, por 
exemplo, um ‘tradutor’ de latidos e miados, um sensor 
acionado por gestos que, instalado em banheiros, imita o 
barulho de água para disfarçar outros sons e ainda robôs 
animados variados – cachorro, gato, peixe. Definitivamente, 
um país de sonhadores.” 
(GUSAN, Mariane. Para mim, uma ninfa esvoaçante. In: Veja, 
São Paulo, ano 37, n. 1878, p. 82, 03 nov. 2004.) 
 
03- Com base no texto, considere as afirmativas a seguir. 

I. A Máquina dos Sonhos, idealizada pelos 
japoneses, é empregada no tratamento de 
psicanalisados. 

II. O novo método possibilita ao terapeuta o 
acesso à intimidade de seus pacientes. 

III. O uso da máquina permite ao usuário 
relembrar os sonhos, ainda que parcialmente. 

IV. A escolha do roteiro dos sonhos é de 
responsabilidade do indivíduo sonhador. 

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. 

 

04- Com base no texto, considere as afirmativas a seguir. 
I. O desempenho da Máquina dos Sonhos 

atingiu um patamar considerado positivo pelo 
fabricante. 

II. O seriado de televisão Os Jetsons serviu de 
fonte inspiradora para a construção da 
máquina. 

III. A despeito da alta tecnologia, o funcionamento 
da máquina é relativamente simples. 

IV. Os psicanalistas, diante de tal invento, temem 
perder seus pacientes. 

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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05- Considere as afirmativas a seguir, cujas palavras 
sublinhadas estão interpretadas entre parênteses. 
I. “Não se pode dizer que essa é de fazer Sigmund 

Freud se revirar na tumba [...].” (sepultura) 
II. “[...] confrontados agora com a possibilidade de 

nunca mais ter sonhos para discutir no divã.” 
(cotejados) 

III. “Pelo menos, os sonhos do tipo janela para a 
alma, daqueles que terapeutas dissecam [...].” 
(professores) 

IV. “Seu destino provável é causar comentários 
curiosos e depois se juntar a outras invenções 
estapafúrdias no Japão [...].” (esdrúxulas) 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

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

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

I. Em “[...] a maquininha cor-de-rosa, com pouco 
mais de 30 centímetros [...] reproduz músicas e 
frases [...]”, o prefixo re-, na palavra reproduz, 
indica repetição. 

II. Em “[...] um celeiro de máquinas perfeitamente 
dispensáveis (e também de muitas 
indispensáveis)”, o prefixo in-, na palavra 
indispensáveis, indica negação. 

III. Em “Oito horas depois, acorda o sonhador lenta 
e calmamente [...]”, o sufixo -or, na palavra 
sonhador, é indicador de agente. 

IV. Em “Definitivamente, um país de sonhadores”, o 
sufixo -mente, na palavra definitivamente, 
indica origem. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

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

 
07- Analise a charge a seguir. 

 
(Angeli. In: Folha de S. Paulo. São Paulo, 30 ago. 2005. 
Ilustrada, p. 4.) 
É correto afirmar que as respostas dadas pelo 
personagem caramujo: 

 

a) Ironizam o esforço de desmistificação da 
realidade empreendido por sua interlocutora. 

b) Evidenciam o repúdio à provocação que lhe é 
dirigida por sua interlocutora. 

c) Manifestam uma distinção que se estabelece no 
plano biológico entre si e sua interlocutora.  

d) Revelam uma atitude desdenhosa ante o esforço de 
aprendizagem manifestado por sua interlocutora. 

e) Expressam a assunção de sua condição de 
inferioridade dada a mobilidade de sua interlocutora. 

 
Leia o texto a seguir e responda às questões de 08 a 10. 

Outra Má Notícia Para Os Gordinhos 
 

“É mais do que sabido que a obesidade está associada ao 
surgimento de diversas doenças – apnéia, diabetes, 
hipertensão, colesterol alto e vários tipos de câncer, entre 
outras. Agora os médicos estão chegando a outra conclusão 
igualmente negativa sobre o excesso de peso: a de que homens 
e mulheres obesos apresentam mais dificuldade para ter filhos 
do que quem está dentro dos padrões saudáveis de peso. Uma 
estreita relação entre obesidade e infertilidade foi traçada por 
dois estudos apresentados no último Congresso da Sociedade 
Americana de Medicina Reprodutiva, na Filadélfia, nos Estados 
Unidos. Num dos trabalhos, conduzido por médicos 
dinamarqueses e publicado na mais recente edição da revista 
científica Fertility and Sterility (Fertilidade e Esterilidade), 
demonstrou-se que os quilos em excesso comprometem a 
produção de espermatozóides. No outro, elaborado por 
especialistas americanos, mostrou-se que a qualidade dos 
óvulos das mulheres obesas é baixa e que elas têm mais 
dificuldade para engravidar do que as magras mesmo quando 
submetidas a técnicas de reprodução assistida[...].” 
(BERGAMO, Giuliana. Outra má notícia para os gordinhos. In: 
Revista Veja. São Paulo, ano 37, n. 1879, p. 78, 03 nov. 2004.) 
 
08- Sobre palavras incluídas no texto, considere as 

afirmativas a seguir. 
I. Em “Uma estreita relação entre obesidade e 

infertilidade foi traçada em dois estudos [...]”, 
a palavra infertilidade é formada pelo 
processo de composição. 

II. Em “É mais do que sabido que a obesidade está 
associada ao surgimento de diversas doenças [...]”, 
o termo sabido exerce a função de advérbio. 

III. Em “[...] mostrou-se que a qualidade dos 
óvulos das mulheres obesas é baixa e que 
elas têm mais dificuldade para engravidar 
[...]”, a palavra engravidar resulta de 
derivação parassintética. 

IV. Em “[...] elas têm mais dificuldade para engravidar 
do que as magras mesmo quando submetidas a 
técnicas de reprodução assistida”, a palavra 
reprodução é formada pelo processo de derivação. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

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

 
09- Em relação aos recursos lingüísticos utilizados 

nas duas primeiras frases do texto, considere as 
afirmativas a seguir. 
I. O advérbio agora estabelece uma 

circunstância de afirmação. 
II. As palavras apnéia e outras apresentam 

encontro consonantal. 
III. O pronome relativo quem pode ser 

substituído por aqueles que, acarretando 
alteração na concordância. 

IV O prefixo hiper-, na palavra hipertensão, 
remete à idéia de excesso. 

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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10- Com base no texto, considere as afirmativas a seguir. 
I. O termo diabetes é um substantivo de gênero 

vacilante, ou seja, pode ser masculino ou feminino. 
II. Em “[...] homens e mulheres obesos [...]” a 

concordância é feita no masculino plural por 
se tratar de gêneros diferentes. 

III. A partícula se em “[...] mostrou-se que a 
qualidade dos óvulos das mulheres obesas é 
baixa [...]” é um pronome reflexivo. 

IV. Em “[...] técnicas de reprodução assistida 
[...]” o termo em destaque é um particípio que 
concorda com o substantivo mais próximo. 

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. 

 
Leia o texto a seguir e responda às questões 11 e 12. 

 

Movido a açaí 
 

Todos os dias, pelo menos 200 toneladas de caroço de açaí 
são jogadas fora só na cidade de Belém. O que pode ser 
sinônimo de lixo, para alguns pesquisadores da Universidade 
Federal do Pará (UFPA) representa uma saída energética de 
ótima qualidade, auto-sustentável e barata. O programa 
Enerbio pretende gerar energia elétrica a partir do caroço do 
açaí, melhorando a vida de milhares de comunidades que 
produzem grande quantidade de resíduo da fruta, mas não 
possuem energia elétrica. Na maioria dos locais, a luz vem de 
lamparinas e, no máximo, de geradores a óleo diesel. A 
coordenadora do programa, Brígida Ramati da Rocha, da 
UFPA, explica que somente cerca de 20% do açaí é polpa, 
sendo que os outros 80% ainda são desperdiçados. “Com a 
criação de pequenos geradores de energia movidos com o 
gás natural da biomassa do açaí, podemos criar um 
verdadeiro moto-contínuo de energia, pois a mesma 
comunidade que produz esse resíduo pode aplicá-lo para a 
geração de sua eletricidade”, explica. Segundo ela, estão 
sendo testados mecanismos capazes de gerar até 20 
megawatts, o suficiente para abastecer cerca de 700 famílias. 
“Seria a realidade de um conceito muito em voga, mas, na 
realidade, muito pouco praticado: a energia auto-sustentável”, 
completa. Este ano terão início os primeiros testes em 
comunidades da região de Abaetetuba – Genipaúba, Nossa 
Senhora das Dores e Chipaia. 
(Revista Terra, ano 13, n. 156, p. 35, abr. 2005.) 
 
11- Com base no texto, é correto afirmar: 
 

a) A maior parte do açaí, que normalmente fica sem 
proveito, poderá ser utilizada para a produção de 
energia alternativa.  

b) É possível abastecer de eletricidade até 700 
famílias caso se processe a polpa do açaí, que é 
a parte mais energética da fruta. 

c) A coordenadora do programa Enerbio faz duras 
críticas à utilização do óleo diesel para a geração 
de energia elétrica. 

d) Dentre as diversas fontes alternativas de geração 
de energia elétrica estudadas por pesquisadores 
da UFPA, o açaí foi considerada a mais barata. 

e) Uma grande quantidade de restos de açaí – quase 
200 toneladas – todos os dias é jogada diretamente 
nos rios que banham a cidade de Belém. 

 

12- Com base no texto, considere as expressões 
verbais grifadas nas frases a seguir. 
I. “O que pode ser sinônimo de lixo, para alguns 

pesquisadores da Universidade Federal do Pará 
(UFPA) representa uma saída energética de 
ótima qualidade, auto-sustentável e barata.” 

II. “Segundo ela, estão sendo testados mecanismos 
capazes de gerar até 20 megawatts, o suficiente 
para abastecer cerca de 700 famílias.” 

III. “Este ano terão início os primeiros testes em 
comunidades da região de Abaetetuba.” 

Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, as idéias correspondentes às 
expressões verbais grifadas. 

 

a) Probabilidade, conseqüência, causalidade. 
b) Possibilidade, finalidade, certeza. 
c) Finalidade, carência, certeza. 
d) Impossibilidade, causalidade, probabilidade. 
e) Carência, conseqüência, possibilidade. 

 
Leia o texto a seguir e responda às questões de 13 a 15. 
 

Razões da desigualdade no Brasil 
 

A desigualdade na repartição da renda, riqueza e poder é 
uma marca inalienável do Brasil. De acordo com o “Atlas 
de exclusão social – Os ricos no Brasil” (Cortez, 2004), 
somente 5 mil clãs de famílias chegam a se apropriar de 
mais de 40% de toda a riqueza nacional, embora o país 
registre mais de 51 milhões de famílias. Se considerar 
somente a parcela da população que se concentra no 
décil mais rico, verifica-se que 75% de toda a riqueza 
contabilizada termina sendo por ela absorvida. Em outras 
palavras, restam 25% da riqueza nacional a ser 
apropriada por 90% da população brasileira. Esse 
descalabro em relação à concentração sem limites da 
riqueza no país não é algo recente. Pelo contrário, isso 
parece ser algo consolidado desde sempre no país, 
embora desde 1980, com o abandono do projeto de 
industrialização nacional, tem avançado no país o ciclo da 
financeirização da riqueza, com retorno ao modelo 
primário-exportador de matérias primas e produtos 
agropecuários. Da mesma forma que os ciclos 
econômicos anteriores, o padrão distributivo segue 
inalterado, a não ser pelo aprofundamento da 
desigualdade de renda e riqueza. Entre 1980 e 2000, por 
exemplo, quando o crescimento econômico foi pífio, 
praticamente dobrou em termos absolutos e relativos a 
quantidade de famílias ricas. Também se tornou 
geograficamente mais concentrada ainda a presença dos 
ricos no Brasil. Atualmente, há somente 4 cidades 
respondendo por quase 8 a cada dez famílias ricas no 
Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo 
Horizonte). Como explicar tal situação que remonta à 
estabilidade secular no padrão excludente de repartição 
da renda e riqueza no Brasil? A resposta talvez deva ser 
encontrada na estabilidade do poder em mãos do 
conservadorismo das elites no país. Assim como a renda 
e a riqueza, o poder no Brasil encontra-se muito 
concentrado. Daí porque o país parece jamais ter vivido 
alguma experiência revolucionária. As insurreições 
existiram, mas foram, em geral, massacradas pelas forças 
do conservadorismo. Mesmo a revolução burguesa 
ocorreu desfigurada, sem que fosse inofensiva ao padrão 
excludente de repartição da riqueza e renda. 
(POCHMANN, Marcio. Disponível em: <http://agenciacarta maior.uol.com. 
br/agencia.asp?id=1487&coluna= boletim-> Acesso em: 03 out. 2005.) 



 

13- Com base no texto, é correto afirmar: 
 

a) O aprofundamento da desigualdade de renda e 
riqueza é condicionado pelo dinamismo da 
economia, sofrendo interrupções nos momentos 
de estagnação econômica. 

b) A desativação dos parques industriais em favor 
do modelo primário-exportador está na raiz da 
concentração sem limites da riqueza nacional. 

c) A falta de equanimidade do padrão distributivo de 
riqueza se manifesta na existência de 
aproximadamente 45 milhões de famílias 
usufruindo de uma quarta parte das riquezas.  

d) As manifestações do conservadorismo das elites 
obedecem à mesma lógica de distribuição 
geográfica da riqueza, concentrando-se em 
quatro cidades. 

e) A desigualdade entre as classes sociais foi 
acentuada no contexto em que se privilegiou a 
industrialização nacional. 

 
14- Considerando o enunciado da pergunta “como 

explicar tal situação que remonta à estabilidade 
secular no padrão excludente de repartição da renda 
e riqueza no Brasil?”, assinale a alternativa que 
apresenta uma asserção anterior do texto para a 
expressão sublinhada “tal situação”. 

 

a) A nação brasileira nunca viveu, até hoje, uma 
experiência revolucionária de mudança de poder. 

b) O modelo econômico baseado na exportação de 
matérias primas e produtos agropecuários 
apresenta-se desfigurado. 

c) Há uma relação litigiosa entre as elites que 
controlam a renda e a riqueza no Brasil. 

d) No Brasil, há uma alta concentração de riqueza 
nas mãos de uma pequena parcela da 
população. 

e) Nas duas décadas finais do último século, o 
crescimento econômico abalou a estrutura da 
desigualdade social. 

 
15- Com base no texto, considere as frases a seguir. 

I. A desigualdade na repartição da renda, riqueza e 
poder é uma marca inalienável do Brasil. 

II. Entre 1980 e 2000, por exemplo, quando o 
crescimento econômico foi pífio, praticamente 
dobrou em termos absolutos e relativos a 
quantidade de famílias ricas. 

Assinale a alternativa cujos termos substituem, 
respectivamente, inalienável e pífio sem alterar o 
sentido das frases do texto transcrito. 

 

a) Fundamental, previsível. 
b) Essencial, desprezível. 
c) Secundária, lamentável. 
d) Básica, expressivo. 
e) Imprevista, suficiente. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


