Prova

3

Filosofia
Matemática
Língua Portuguesa
Língua Estrangeira
Inscrição nº:
Esta prova envolve conhecimentos de Filosofia, Língua Portuguesa,
Matemática e Língua Estrangeira.
As três primeiras encontram-se intercaladas e têm em comum o tema
da cidadania expresso numa das formas mais marcantes: o exercício do voto.
A última, a Língua Estrangeira, gira em torno da qualidade de vida
apresentada em suas variadas manifestações.

BRASIL TEM 65 MILHÕES DE ELEITORAS E
61 MILHÕES DE ELEITORES
Os candidatos que concorrem às eleições de outubro deste ano disputarão o voto de 125.913.479
eleitores, quase 10 milhões de votantes a mais do que nas eleições de 2002. O TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) divulgou recentemente as primeiras tabelas que mostram como o eleitorado se divide pelo país
e em que locais será preciso intensificar a campanha.
As informações incluem eleitores dos 26 Estados, do Distrito Federal e os cerca de 86 mil brasileiros
que moram no exterior e representam 0,07% do eleitorado. (...) Os residentes no exterior votam apenas
para presidente e vice-presidente da República. Os demais elegerão governadores, um candidato ao
Senado por Estado, deputados federais e estaduais em 91.037 locais de votação. (...)
Dados atualizados até maio deste ano, pela instituição, mostram que 51,53% (em torno de 65
milhões) dos eleitores são do sexo feminino. Em 2002, as mulheres representavam 50,84% do eleitorado.
Até maio de 2006, o Brasil tinha aproximadamente 61 milhões de homens votantes.
De acordo com a atualização de maio, a maior parte dos eleitores (cerca de 30 milhões) tem entre
25 e 34 anos, mas seguida de perto pelos que têm entre 45 e 59 anos (em torno de 26,6 milhões) e pelos
que têm entre 35 e 44 anos (aproximadamente 25 milhões). (...)
Até abril, a maior faixa dos votantes declarou ter o primeiro grau completo (34,77%). O eleitorado
analfabeto corresponde a 6,57% dos eleitores nacionais. Os que concluíram o ensino superior
representavam, até maio, 3,33%. (...)
Jornal O Sul, 9 de julho de 2006. (adaptado)

Questão 01
Analise as afirmativas a seguir, referentes às informações apresentadas no texto.
I.

Através da divulgação das primeiras tabelas com a distribuição do eleitorado, o TSE poderá saber em
que locais ele precisa intensificar a campanha.
II. Os residentes no exterior podem votar para governador, senador ou deputados.
III. O número de eleitores analfabetos é menor que o daqueles que têm primeiro grau completo e maior que
o dos que concluíram o ensino superior.
Está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas I e II.
apenas II e III.
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Questão 02
Observe o trecho: “a maior parte dos eleitores (...) tem entre 25 e 34 anos, mas seguida de perto pelos que têm
entre 45 e 59 anos”. O verbo ter aparece duas vezes, uma sem acento gráfico e outra com acento. A segunda
forma está acentuada
a)
b)
c)
d)
e)

porque é uma palavra monossílaba átona.
porque é uma oxítona terminada em “-em”.
para concordar com “a maior parte”.
para concordar com “entre 45 e 59 anos”.
para indicar a flexão da terceira pessoa do plural.

Questão 03

Os dados relativos ao texto anterior podem ser apresentados através do quadro e dos gráficos.

Eleição 1 (2002)

Eleição 2 (2006)

%

milhões de
eleitores

%

milhões de
eleitores

Homens

49,2

57

48,5

61

Mulheres

50,8

59

51,5

65

%

milhões de
eleitores

M

52
51

M

50

65

49

60

H

48

H

55

Eleição
1

2

Eleição
1

2

Analise as afirmativas a seguir, relacionadas às informações apresentadas.
I.
II.
III.

A função de 1o grau ajustada aos dados, referentes aos milhões de eleitores do sexo feminino, nas duas
eleições, é y = 6x + 53.
O coeficiente angular da reta ajustada aos percentuais do sexo masculino, para as duas eleições é -0,7.
Supondo correto o ajuste referido em I, a projeção para a eleição de 2010 (eleição 3) é de 71 milhões de
mulheres eleitoras.

Está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)
e)

2

apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas II e III.
I, II e III.
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Questão 04
Analise as afirmações a seguir.
I.
II.
III.

A regra que associa cada candidato à condição de eleito ou à condição de não-eleito é uma função.
No quadro da questão anterior, utiliza-se “milhões de eleitores” como UNIDADE de medida.
A função y = 6x + 53, referente à questão anterior expressa uma TEORIA sobre o número de milhões de
eleitores do sexo feminino em eleições.

Está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas I e II.
apenas II e III.

Questão 05

O texto extraído do Jornal O Sul dá conta de que o crescimento do número de eleitores tanto do sexo feminino
quanto do masculino é ascendente, porém tal crescimento é maior em relação ao sexo feminino. Pelos números
apresentados, pode-se afirmar que a razão do crescimento dos eleitores (homens) para o das eleitoras (mulheres)
de 2002 para 2006 é da ordem de
a)
b)
c)
d)
e)

3/5
1/2
2/3
5/6
1/3

Para responder às questões de números 06 e 07, leia o trecho a seguir.
“Até a noite de ontem, sete candidatos ao Palácio do Planalto
haviam registrado a candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A
eleição, por enquanto, está polarizada entre o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin
(PSDB).”
Jornal ZH, 6 de julho de 2006.

Questão 06
Assinale a alternativa que apresenta, de acordo com a norma culta, uma versão da informação contida no
primeiro período.
a)
b)
c)
d)
e)

Até a noite de ontem, haviam sete candidatos ao Palácio do Planalto com registro de candidatura no
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Até a noite de ontem, havia sete candidatos ao Palácio do Planalto com registro de candidatura no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
Sete candidatos ao Palácio do Planalto haviam registrado, na noite de ontem, a candidatura no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
Sete candidatos ao Palácio do Planalto tiveram seu registro de candidatura concedido, na noite de ontem,
no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Até a noite de ontem, houveram sete candidatos ao Palácio do Planalto com registro da candidatura no
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
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Questão 07
No segundo período, o segmento está polarizada entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSDB)
poderia ser substituído, sem perda de sentido, por todas as expressões a seguir, EXCETO
a)
b)
c)
d)
e)

restringe-se aos candidatos Lula e Alckmin.
está concentrada nos candidatos Lula e Alckmin.
gira em torno dos candidatos Lula e Alckmin.
está centralizada nos candidatos Lula e Alckmin.
concentra-se nas candidaturas Lula e Alckmin.

Questão 08

Sendo p o número de anagramas da palavra LULA e m o número de anagramas da palavra ALCKMIN, o valor
do determinante da matriz
A =

a)
b)
c)
d)
e)

m

240

p

1

é

- 2160
- 720
720
2160
2880

Para responder às questões de números 09 e 10, observe o texto a seguir.
O que aconteceria se o voto nulo ganhasse as eleições?
Guerra? Tumulto? Que nada: os votos nulos até podem melar eleições se
chegarem a mais de 50% do total, só que a Lei Eleitoral exige um novo pleito. Deve
rolar outra votação entre 20 e 40 dias depois, com os mesmos candidatos. E isso vale
tanto em eleições para o Executivo como para o Legislativo. Já, se os nulos chegarem
na frente sem passar dos 50%, não acontece nada. Num eventual 2o turno, eles também
não contam. Mesmo se um candidato levar por dois votos a um, está valendo - os nulos
acabam subtraídos do resultado final, do mesmo jeito que os votos em branco. A única
diferença entre brancos e nulos, aliás, é justamente a chance de estes últimos invalidarem
a eleição. “Em tese, o branco significa aceitação, tipo: ‘Qualquer candidato está valendo’.
O nulo é de quem diz: ‘Nenhum candidato merece meu voto’ “, diz o cientista político,
Carlos Melo, da Faculdade Ibmec, São Paulo. Nos tempos pré-urna eletrônica, quando
os eleitores podiam escrever na cédula, os descontentes tinham como mostrar quem
“merecia” mesmo seus votos.
Revista SuperInteressante, junho de 2006.

Questão 09
Analise as seguintes afirmações relacionadas com os argumentos apresentados no texto.
I.
II.
III.

Segundo a Lei Eleitoral, se, nas eleições, os votos nulos atingirem um número maior que o da metade do
total, é obrigatória uma nova votação.
Mesmo em segundo turno, os votos nulos, assim como os votos em branco, não são contados para efeito
do resultado final.
Os votos brancos podem invalidar uma eleição, e isso os diferencia dos nulos.

Está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)
e)
4

apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas I e II.
apenas I e III.
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Questão 10
Observe o seguinte fragmento: “Nos tempos pré-urna eletrônica, quando os eleitores podiam escrever na cédula,
os descontentes tinham como mostrar quem ‘merecia’ mesmo seus votos”.
Em qual dos períodos a seguir, a palavra destacada tem emprego idêntico ao da palavra sublinhada no fragmento?
a)
b)
c)
d)
e)

Quando muito, os votos nulos podem melar uma eleição, se passarem dos 50%.
Todos sabem que haverá segundo turno, mas ninguém arrisca quando.
Nas eleições de 1958, quando um rinoceronte ficou em 1o lugar, o voto de protesto passou a se chamar
“voto Cacareco”.
Alguém pode me dizer quando começam a valer as novas regras da Lei Eleitoral?
Há quem insista no voto nulo, quando sabe muito bem que isso não resolve os problemas do país.

Questão 11

Observe a pontuação do seguinte texto: Nesta eleição, pela última vez, vigora a verticalização das candidaturas
e, pela primeira vez, os partidos pequenos jogam seu futuro na exigência de fazer um mínimo de 3% da votação
nacional, na chamada cláusula de barreira.
Para se adequar às exigências de pontuação da norma culta, seria necessário o emprego de uma vírgula para
a)
b)
c)
d)
e)

separar local e data.
isolar adjunto adverbial deslocado.
separar orações adjetivas explicativas.
separar orações coordenadas assindéticas.
separar orações coordenadas iniciadas por “e”, com sujeitos diferentes.

Questão 12

“A partir da eleição deste ano, a votação portando a bandeira do partido ou estampando a camiseta com o nome
e o número do candidato está _____________ pela Justiça Eleitoral. As novas regras, em razão da minirreforma
eleitoral ____________ pelo TSE, deixaram a campanha mais rígida e ______ resultar em cidades mais limpas.”
Assinale a alternativa que contemple as formas adequadas para completar as lacunas.
a)
b)
c)
d)
e)

proibida - aprovada - vão
proibido - aprovado - vão
proibido - aprovada - vai
proibida - aprovadas - vão
proibida - aprovado - vai

Questão 13
Observe o seguinte texto:
Infelizmente, ao aprovar a minirreforma eleitoral, o Congresso não foi rigoroso o suficiente na fixação de gastos,
por exemplo. Os críticos falam em pseudo-reforma, e a oposição ensaia uma contra-reforma já para as próximas
eleições.
Tendo como referência as palavras em destaque, assinale a frase que apresenta grafada corretamente a palavra
sublinhada.
a)
b)
c)
d)
e)

Causou espanto o ultrarrealismo usado pelo cronista.
Houve tumulto pela super-lotação daquela zona eleitoral.
Dados extra-oficiais indicam a vitória do candidato oposicionista.
É preciso auto-consciência para uma decisão sensata.
Ao secretário cabe a responsabilidade pela infraestrutura do evento.
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Questão 14

Em artigo de opinião, um especialista formulou a seguinte questão: “Por que razão alguém investiria numa
campanha eleitoral um valor muito superior ao que irá receber como subsídio nos próximos quatro anos?”
O segmento destacado aparece também em outros enunciados. Assinale a alternativa que apresenta uma
forma de emprego INCORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

Ainda não sei por que partido vou optar.
Muita gente escolhe um candidato sem ter um por quê.
Por que votar em branco ou anular o voto?
Muitos ignoram por que a eleição é importante para a democracia.
Com tantos casos de corrupção, escolher mais um político, por quê?

Questão 15
Uma gráfica que confeccionou material de campanha determina o custo unitário de um de seus produtos, em
reais, de acordo com a lei C(t) = 200 + 120. sen
máximo e mínimo desse produto são
a)
b)
c)
d)
e)

320
200
200
320
120

π.t, com t medido em horas de trabalho. Assim, os custos
2

e 200
e 120
e 80
e 80
e 80

Questão 16

“Embora o aprendizado brasileiro em relação à reeleição seja ainda pequeno, ela se transformou numa questão
controversa.”
Qual das alternativas NÃO equivale ao sentido expresso nessa sentença?
a)
b)
c)
d)
e)

A reeleição se transformou numa questão controversa, embora o aprendizado brasileiro em relação a ela
seja ainda pequeno.
Ainda que seja pequeno o aprendizado brasileiro em relação à reeleição, esta se transformou numa questão
controversa.
A reeleição se transformou numa questão controversa, apesar de o aprendizado brasileiro ainda ser pequeno
em relação a ela.
Mesmo sendo ainda pequeno o aprendizado brasileiro em relação à reeleição, ela se transformou numa
questão controversa.
O aprendizado brasileiro em relação à reeleição é ainda pequeno, mas já se transformou numa questão
controversa.

Questão 17
A ordem dos termos segundo a compreensão é inversa à ordem dos termos segundo a extensão. Por exemplo,
a extensão de “animal” é maior que a extensão de “ave”, mas a compreensão de “animal” é menor que a
compreensão de “ave”. Pode-se afirmar que:
I.
II.
III.

“Voto”, “voto não-válido” e “voto nulo” correspondem a uma ordem crescente de extensão.
“Eleitor maior de 18 anos”, “eleitor” e “cidadão” correspondem a uma ordem decrescente de compreensão.
“Eleitor da seção eleitoral 139 da zona eleitoral 135”, “eleitor da zona eleitoral 135” e “eleitor” correspondem
a uma ordem crescente de compreensão.

Está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)
e)
6

apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas I e II.
apenas II e III.
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Questão 18
“Santinho, sim. Carro de som, não.
Prefeitura libera a distribuição de propaganda de
candidatos no Centro
Os candidatos poderão usar o espaço mais movimentado
da cidade para pedir voto aos seus eleitores. A panfletagem
no Centro, que está proibida para as lojas e empresas, foi
liberada aos políticos. Isso significa que os famosos
santinhos estarão todos os dias presentes no Calçadão,
na Praça Saldanha Marinho e nas ruas centrais.”
Jornal Diário de Santa Maria, 03 de agosto de 2006.

Jornal Diário de Santa Maria, Charge do Elias, 03 de
agosto de 2006.

Os dois exemplos citados se referem ao mesmo fato. Observe as sentenças sobre o conteúdo de ambos:
I.
II.
III.

A Prefeitura suspendeu a lei que proíbe a panfletagem no Centro da cidade, durante a campanha política.
A distribuição de santinhos foi liberada, enquanto a panfletagem no Centro continua proibida para lojas e
empresas.
Os catadores de papel alimentavam a expectativa da liberação da panfletagem política.

Está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas II.
apenas I e II.
apenas II e III.
I, II e III.

Questão 19
Uma empresa que elabora material para panfletagem (santinhos) tem um lucro, em reais, que é dado pela lei
L(x) = - x2 + 10x - 16, onde x é a quantidade vendida em milhares de unidades. Assim, a quantidade em milhares
de unidades que deverá vender, para que tenha lucro máximo, é
a)
b)
c)
d)
e)

9
8
7
6
5
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Questão 20
Uma caixa de embalagens dos Correios, em formato de paralelepípedo reto-retângulo, foi utilizada pelo partido
A para envio de materiais de campanha (cartazes, santinhos, ...) nas últimas eleições.
x

180

x
x

x
135
180 mm

135 mm
x

A função S(x) que representa a área da folha de papelão retangular utilizada para construção da caixa, conforme
a planificação dada na figura, é
a)

S(x) = 4x2 + 900x + 48600

b)

S(x) = 630x + 48600

c)

S(x) = - 4x2 + 180x + 48600

d)

S(x) = - 3x2 - 135x + 81000

e)

S(x) = 3x2 - 135x - 81000

Questão 21

A caixa do problema anterior foi usada para remeter um cilindro contendo cartazes de campanha, os quais
foram, dessa forma, acondicionados para não amassar durante o transporte. Supondo que a caixa tenha 2π cm
de altura e que as dimensões do cilindro sejam 18 cm de altura e 4 cm de diâmetro da base, se for desconsiderada
a espessura da caixa e do cilindro, o volume que ainda ficará disponível na caixa será de
a)

486π cm3

b)

414π cm3

c)

198π cm3

d)

171π cm3

e)

72π cm3

Questão 22
As dimensões de outra caixa de embalagens utilizada pelos Correios, em formato de paralelepípedo reto-retângulo,
são dadas pelas raízes do polinômio P(x) = x3 - 7x2 + 14 x - 6. Logo, a soma das raízes irracionais desse
polinômio é

8

a)

5 +√2

b)

5

c)

4

d)

3

e)

2√2
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Questão 23
“Os mensaleiros, os sanguessugas, os corruptos de todas as grandezas
continuam aí, expondo suas caras-de-pau envernizadas, afrontando os que pensam
e agem honestamente. Tudo isso, entretanto, não é motivo para anular o voto ou
votar em branco.” (Sergio Blattes, Diário de Santa Maria, 03 de agosto de 2006)
Assinale a frase em que os substantivos compostos também estão flexionados corretamente.
a)
b)
c)
d)
e)

As autoridades desconsideraram os abaixos-assinados dos cirurgiões-dentistas.
Os vice-diretores foram chamados pelos alto-falantes.
Trouxe-lhe um ramalhete com sempre-vivas e amor-perfeitos.
Alguns populares ouviram os bate-bocas entre os guardas-costas do Presidente.
Alguns bóias-frias comiam pés-de-moleques.

Questão 24

A palavra sanguessuga possui 11 letras, 8 fonemas e 3 dígrafos; democracia tem 10 letras, 1 encontro consonantal
e 1 hiato. Relacione as duas colunas a seguir e depois assinale a alternativa com a seqüência correta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

república
hábito
reeleição
candidatos
corrupção
excessivo

a)
b)
c)
d)
e)

6-4-1-5-3-2
2-4-5-6-3-1
5-1-6-4-2-3
4-6-5-1-3-2
3-5-2-6-4-1

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

9 fonemas, 1 dígrafo
7 fonemas, 2 dígrafos
8 fonemas, 1 dígrafo, 1 encontro consonantal
9 fonemas, 1 encontro consonantal
9 fonemas, 2 ditongos, 1 hiato
5 fonemas

Questão 25
Usualmente, uma expressão lingüistica é usada para falar de coisas, mas também pode ser mencionada, isto é,
podemos falar a respeito dela. Com base nessa distinção, é correto afirmar que o modo como as palavras
“sanguessuga”, “fonemas” e “dígrafos” estão sendo empregadas no enunciado da questão anterior chama-se,
respectivamente,
a)
b)
c)
d)
e)

menção - uso - uso.
uso - menção - uso.
uso - menção - menção.
uso - uso - menção.
menção - menção - uso.

Questão 26

O diretório acadêmico de uma Universidade organizou palestras de esclarecimento sobre o plano de governo
dos candidatos a governador. O anfiteatro, onde foram realizados os encontros, possuía 12 filas de poltronas
distribuídas da seguinte forma: na primeira fila 21 poltronas, na segunda 25, na terceira 29, e assim
sucessivamente. Sabendo que, num determinado dia, todas as poltronas foram ocupadas e que 42 pessoas
ficaram em pé, o total de participantes, excluído o palestrante, foi de

a)
b)
c)
d)
e)

474
516
557
558
559
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Questão 27

f(x)
3
1
0

x
1

3

5

7

9

O gráfico do desempenho de certo candidato à Câmara Federal foi ajustado através da função f(x) = logax + m
e está apresentado na figura, onde x representa o número de dias que precediam o pleito e f(x) o número de
votos em milhares de unidades.
-1

Sabendo que g(x) = f(x) - 3, o valor de g (-4) é
a) 1
b) 3
c) 9
d) 27
e) 81

Questão 28
A construção da cobertura de um palanque usado na campanha política,
para o 1o turno das eleições passadas, foi realizada conforme a figura.
Para fixação da lona sobre a estrutura de anéis, foram usados rebites
assim dispostos: 4 no primeiro anel, 16 no segundo, 64 no terceiro e assim
sucessivamente. Portanto, se a estrutura era composta de 5 anéis, o
número mínimo de caixas, com 100 rebites em cada uma, utilizadas na
obra foi de
a)
b)
c)
d)
e)

10
12
14
16
18

Questão 29

Se, no plano cartesiano, a equação da circunferência externa do anel externo da figura da questão anterior é
x2 + y2 - 12x + 8y + 43 = 0,

então o centro e o raio dessa circunferência são, respectivamente,
a)
b)
c)
d)
e)

(6, -4) e 3
(-6, 4) e 9
(6, -4) e 9
(-6, 4) e 3
(6, 4) e 3

Questão 30

Supondo que todos os anéis da cobertura do palanque num mesmo plano formem um gráfico de oito setores
iguais, a razão entre a área da região hachurada e o comprimento da circunferência externa do anel externo é
a)
b)
c)
d)
e)

10

o dobro do raio.
a quarta parte do raio.
a metade do raio.
o triplo do raio.
a terça parte do raio.
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Questão 31

Observe a palavra destacada:
A Justiça Eleitoral se mobiliza para conseguir o número suficiente de mesários para coordenar cada uma das
380.945 seções eleitorais do país.
Assinale a alternativa que apresenta o emprego correto da palavra destacada.

a)
b)
c)
d)
e)

A Câmara de Vereadores não apreciou o projeto em suas últimas seções plenárias.
Por decisão judicial, o Executivo desistiu das seções de cestas básicas àqueles moradores.
No segundo andar, há duas seções nas quais você pode encontrar esses equipamentos.
Costumava assistir às seções de cinema.
É preciso pelo menos duas seções para se obter uma boa foto.

Questão 32

No último pleito, o horário de encerramento das votações, segundo determinação do TSE para todo o estado do
Rio Grande do Sul, foi às 17 horas. Passados 5 minutos do encerramento, o menor ângulo entre os ponteiros do
relógio era de
a)
b)
c)
d)
e)

123o
122o 30’
122o
120o 30’
120o

Questão 33

Admitindo que o centro do plano complexo coincida com o centro do relógio de ponteiros da questão anterior, se
o ponteiro dos minutos tiver 4 unidades de comprimento, estará, às 16 horas e 50 minutos, sobre o número
complexo
a)

-2 √ 3 + 2i

b)

2 √ 3 - 2i

c)

-2 √ 3 - 2i

d)

-2 + 2 √ 3 i

e)

2-2√3 i
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Questão 34
Nos últimos anos, o cenário nacional foi abalado por uma série de escândalos,
envolvendo os poderes político e econômico. Noutras épocas também ocorreram fatos
semelhantes e foram tomadas determinadas medidas: “Exatamente por isto, a saída
autoritária de 1964 associaria o combate à “subversão” à luta contra a “corrupção” e o
“desregramento moral” do erotismo e dos tóxicos. Acontece que o tiro saiu pela culatra:
o governo proíbe o jogo do bicho, mas libera a loteria esportiva; cassa “corruptos” mas
diminui os salários e institui as eleições indiretas, em que o peso maior é o do dinheiro
que compra os convencionais que compõem o colégio eleitoral; censura o erotismo
mas diminui as verbas da educação; combate os entorpecentes, mas não oferece
saúde pública” (O que é política, de Wolfgang Leo Maar, p. 102).

Com base no texto, é possível afirmar:
I.

A expressão “o tiro saiu pela culatra” indica que as medidas adotadas para combater os escândalos
políticos e econômicos, encontradas no passado, geraram problemas tão graves quanto aqueles que
visavam combater.
A melhoria da qualidade de vida das pessoas, em termos de salário, saúde e educação, são fatores que
precisam ser considerados ao se proporem medidas que têm propósito de combater escândalos de
natureza política e econômica.
Os escândalos necessariamente contribuem para a transformação da sociedade.

II.
III.

Está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas I e II.
apenas II e III.

Questão 35
“A parte da gramática que estuda a estrutura formal da frase,
isto é, as combinações e relações entre as palavras, chama-se
sintaxe.” (Faraco & Moura, Gramática, p. 428).
A partir dessa definição de sintaxe, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das afirmativas.
(
(
(
(

)
)
)
)

Com algumas adaptações, esta definição pode ser aplicada a outros saberes humanos.
“2 + 2 = 4” pode ser chamada de uma “frase matemática”.
“Formal”, no vocabulário filosófico e gramatical, é antônimo de “impessoal”.
Os programas para processamento de dados são baseados em regras de sintaxe.

A seqüência correta é
a)
b)
c)
d)
e)

12

F - F - V - V.
V - V - V - F.
F - F - V - F.
V - V - F - V.
F - F - F - V.
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Espanhol

Leia o texto I para responder às questões de números 36 a 43.

TEXTO I
La hipertensión arterial afecta a alrededor de 25% de los adultos
Cómo controlarla: ejercicio y dieta
Ejercicio
1 Su corazón es un músculo. Como cualquier otro músculo, necesita estar activo.
Esa es una de las razones por las que el ejercicio es tan importante para estar
sano.
Pregunte a su médico por el programa de ejercicio más adecuado para usted. El
5 ejercicio que se suele recomendar es el ejercicio aeróbico moderado durante 30
minutos cada día de tres a cinco veces por semana.
Perder peso sobrante
Si pesa más de lo debido, su hipertensión puede empeorar. El organismo se ve
obligado a mover más sangre, por lo que el corazón ha de trabajar más.
10

Consejos para comer menos
Tome alimentos cocidos o a la plancha, no fritos;
Evite los aderezos de ensalada cremosos (mayonesas, etc.);
No consuma botanas o aperitivos a base de queso;
Pida que le pongan la salsa a un lado del plato.

15 Controlar la grasa
La reducción de la grasa de la dieta, sobre todo de las grasas saturadas, le ayuda de dos formas:
- Facilita la pérdida de peso;
- Ayuda a reducir el colesterol.

20

25

Evite el exceso de sal
Como sabe cualquiera que haya comido una bolsa de galletas saladas, la sal
hace que el organismo requiera agua. Cuando el sodio de la sal llega a la sangre,
arrastra agua con él. Este exceso de líquido hace
que aumente la presión arterial y obliga al corazón a
trabajar más de lo debido. El truco está en “vigilar al
sodio”.
Lea las etiquetas de los alimentos preparados como
sopas en lata, salsas y alimentos congelados.
Busque alternativas bajas en sal o en sodio.
http://www.msd.com.ar/msdar/patients/hipertension/tedietayejercicio.html - 03/8/06.
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Questão 36
De acordo com o texto, é correto afirmar que “la hipertensión arterial”
a)
ainda não pode ser controlada, sendo fatal em cerca de 25% dos casos ocorridos com adultos.
b)
não pode ser controlada, embora haja procedimentos e ações que permitem a sua superação.
c)
é comum em adultos, tendo se manifestado em jovens em razão do consumo de alimentos inadequados.
d)
pode ser controlada graças a exercícios regulares e alimentação adequada.
e)
resulta do funcionamento irregular do músculo cardíaco que, sobrecarregado, enrijece.

Questão 37
Considere as afirmativas:
I.
No segmento “Cómo controlarla” (subtítulo), “la” refere-se à hipertensão arterial.
II. Em “la salsa” (l. 14) e “la sal” (l. 20), “la” desempenha funções diferentes.
III. Em “le pongan la salsa” (l. 14), os segmentos sublinhados pertencem à mesma classe de palavras.
Está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas I e II.
apenas I e III.
apenas II e III.
apenas II.

Questão 38
Se o segmento “Como cualquier otro músculo” (l. 1) fosse reescrito na forma plural, a grafia correta do termo
sublinhado seria
a) cualquieras.
b) cualquieres.
c) cualesquiera.
d) cualesquier.
e) cuaisquier.

Questão 39
Relacione as colunas, de acordo com o significado dos vocábulos.
( ) “sano” (l. 3)
( ) “moderado” (l. 5)
( ) “sobrante” (l. 7)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

rebosante
achacoso
altivo
abusivo
saludable
comedido

A seqüência correta é
a) 2 - 3 - 4.
b) 5 - 6 - 1.
c) 3 - 6 - 2.
d) 5 - 4 - 2.
e) 3 - 4 - 1.

Questão - 40
Considerando o texto, a melhor tradução para “plancha” (l. 11) e “aderezos” (l. 12) é, respectivamente,
a)
b)
c)
d)
e)
14

grelha - enfeites.
frigideira - recheios.
chapa - temperos.
grelha - tira-gostos.
frigideira - condimentos.
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Questão 41
A expressão “tan importante” (l. 2) apresenta a mesma combinação de classes de palavras que
a)
b)
c)
d)
e)

“más adecuado” (l. 4).
“dos formas” (l. 16).
“este exceso” (l. 22).
“más sangre” (l. 9).
“trabajar más” (l. 9).

Questão 42
O segmento que expressa um conselho do autor é
a)
b)
c)
d)
e)

“Si pesa más de lo debido, su hipertensión puede empeorar” (l. 8).
“La reducción de la grasa de la dieta (...), le ayuda de dos formas” (l. 16).
“La sal hace que el organismo requiera agua” (l. 20-21).
“Cuando el sodio de la sal llega a la sangre, arrastra agua con él” (l. 21-22).
“Busque alternativas bajas en sal o en sodio” (l. 28).

Questão 43
Em consonância com o texto, as funções cardíacas
a)
b)
c)
d)
e)

garantem a saúde de todo o organismo humano.
são sobrecarregadas em indivíduos obesos.
melhoram após o consumo de sódio.
favorecem o obeso que ingere água em abundância.
ajudam a reduzir as altas taxas de colesterol no sangue.
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Leia o texto II para responder às questões de números 44 a 50.

TEXTO II
Las claves de la resiliencia
1

En un mundo que puede resultar cada vez
más hostil, es importante vivir las experiencias con
flexibilidad y capacidad de reacción que permita
llegar a un resultado sano y positivo. Salir adelante
5 en situaciones adversas es la capacidad a la cual
se llama resiliencia. Un término de moda en los
últimos años, del cual presentamos las claves.
La palavra resiliencia se refiere originalmente
a la capacidad de un material para adquirir su forma
10 inicial después de someterse a una presión que lo
deforme. La resiliencia humana se refiere a la
capacidad de un individuo o de desarrollarse
positivamente a pesar de las difíciles condiciones
de vida, y más aún, salir fortalecidos de esa transformación.
15
La resiliencia puede ser innata o adquirida. Aunque algunas personas parecieran traer desde su
nacimiento cierta capacidad de tolerancia a las frustraciones, dificultades o enfermedades, también es
posible aprenderlas, a partir de la incorporación en el reportorio personal de nuevas maneras de pensar
y hacer.
Para ello, los estudiosos del concepto han estabelecido ciertas claves, como:
20

El desarrollo de intereses y vínculos afectivos. Son las redes de apoyo incondicional que un
ser humano requiere para sentirse parte de la sociedad y la familia. Implica crear lazos, acompañarse en
el dolor.
El sentido del humor. Las personas que son capaces de reírse de sus males llevan la mitad del
camino recorrido. La base del sentido del humor es el mismo sufrimiento. Quien logra reírse de sí mismo
25 ganará en libertad interior y fuerza.
Valoración de la diferencia. La ternura que implica no sólo el respeto sino el amor a la diferencia,
se convierte sin duda en un factor protector por excelencia de la superación humana.
Inteligencia. Una mayor inteligencia y habilidad de resolución de problemas sería una condición
necesaria aunque no suficiente para la resiliencia.
30
Género. El pertenecer al género femenino es considerado como una variable protectora, según lo
indican estudios que han observado una mayor vulnerabilidad al riesgo en los hombres.
Apego parental. Estudios han destacado que la presencia de una relación cálida, nutritiva y
apoyadora con al menos uno de los padres, protege o mitiga los efectos nocivos de vivir en un medio
adverso.
35
Temperamento y conducta. La regulación afectiva, capacidad de resistencia en situaciones
desafiantes y habilidades cognitivas permiten sortear mejor las dificultades.
http://www.co.terra.com/salud/interna/0,,OI1063121-EI5460,00.html - 03/8/06.

Questão 44
A respeito “de la resiliencia”, considere as afirmativas.
I.
II.
III.

Provocada pelas atribuições do mundo moderno, obriga o indivíduo a reagir positivamente diante das
dificuldades.
Trata-se de uma capacidade inerente aos materiais que permite recompor seu estado original após uma
deformação.
Constitui uma qualidade humana que, inata ou adquirida, propicia a superação - física e/ou emocional das adversidades.

Está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)
e)
16

apenas I.
apenas I e II.
apenas II e III.
apenas III.
I, II e III.
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Questão 45
A expressão “las claves” (título) pode ser substituída, sem alteração de sentido, por
a)
b)
c)
d)
e)

las notas iniciales.
las reglas definitivas.
los puntos principales.
las certidumbres.
los misterios.

Questão 46
De acordo com o texto, os segmentos “(...) desde su nacimiento” (l. 15-16) e “(...) es posible aprenderlas”
(l. 16-17) remetem, respectivamente, para
a)
repertorio personal - tolerancia.
b)
adquirida - innata.
c)
transformación - tolerancia.
d)
repertorio personal - transformación.
e)
innata - adquirida.

Questão 47
Considerando o texto, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) nas seguintes afirmativas:
O vocábulo “más” (l. 2) intensifica a idéia expressa por “hostil” (l. 2).
A palavra “esa” (l. 14) se refere à “resiliencia humana” (l. 11).
A expressão “sin duda” (l. 27) pode ser substituída por “indudablemente”.

( )
( )
( )

A seqüência correta é
V - F - V.
F - V - V.
F - V - F.
V - V - F.
V - F - F.

a)
b)
c)
d)
e)

Questão 48
Sobre “las claves de la resiliencia” apontadas pelo texto, é correto afirmar:
a)
b)
c)
d)
e)

A capacidade de rir dos próprios problemas retarda a solução, mas diminui o sofrimento.
A inteligência e a habilidade no enfrentamento das dificuldades auxiliam o desenvolvimento da “resiliencia”.
A mulher é mais vulnerável que o homem diante das frustrações e das adversidades do mundo moderno.
O bom relacionamento familiar é o principal fator para o desenvolvimento da “resiliencia”.
A ausência do pai, durante a infância, compromete a capacidade de reação pessoal a situações desafiadoras.

Questão 49
No fragmento “La ternura que implica no sólo el respeto sino el amor (...)” (l. 26), a palavra sublinhada expressa
idéia de
a) adição.
b) comparação.
c) concessão.
d) condição.
e) exclusão.

Questão 50
O segmento que apresenta a principal característica de “la resiliencia” (título) é
a)
b)
c)
d)
e)

“incorporación en el repertorio personal de nuevas maneras de pensar y hacer” (l. 17-18).
“El desarrollo de intereses y vínculos afectivos” (l. 20).
“salir fortalecidos de esa transformación” (l. 14).
“Quien logra reírse de sí mismo ganará en libertad interior y fuerza” (l. 24-25).
“vivir las experiencias con flexibilidad y capacidad de reacción” (l. 2-3).
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Inglês
Leia o texto I para responder às questões de números 36 a 43.

TEXTO I
Teens life quality affected by a lack of sleep
1

5

According to a new survey of teenagers across the U.S., many of them are losing out on quality of life
because of a lack of sleep.
The poll by the National Sleep Foundation (NSF) found that as a consequence of insufficient sleep,
teens are falling asleep in class, lack the energy to exercise, feel depressed and are driving while
feeling drowsy.
The poll results support previous studies by Brown Medical School, and Lifespan affiliates Bradley
Hospital and Hasbro Children’s Hospital, which found that adolescents are not getting enough sleep,
and suggest that this can lead to a number of physical and emotional impairments.

10

Mary A. Carskadon, PhD, with Bradley Hospital and Brown Medical School, chaired the National Sleep
Foundation poll taskforce and has been a leading authority on teen sleep for more than a decade.
Carskadon, director of the Bradley Hospital Sleep and Chronobiology Sleep Laboratory and a professor
of psychiatry and human behavior at Brown Medical School, says the old adage ‘early to bed, early to
rise’ presents a real challenge for adolescents.

15

Her research on adolescent circadian rhythms indicates that the internal clocks of adolescents undergo
maturational changes making them different from those of children or adults.
But teens must still meet the demands of earlier school start times that make it nearly impossible for
them to get enough sleep.
Carskadon’s work has been instrumental in influencing school start times across the country.

20

25

Carskadon’s newest finding indicates that, in addition to the changes in their internal clocks, adolescents
experience slower sleep pressure, which may contribute to an overall shift in teen sleep cycles to later
hours.
Judy Owens, MD, a national authority on children and sleep, is the director of the pediatric sleep disorders
center at Hasbro Children’s Hospital and an associate professor of pediatrics at Brown Medical School,
and says the results are especially important in light of the fact that 90% of the parents polled believed
that their adolescents were getting enough sleep during the week.
She says the message to parents is that teens are tired; but parents can help by eliminating sleep
stealers such as caffeinated drinks and TV or computers in the teen’s bedroom, as well as enforcing
reasonable bed times.

30

A major report last year by Carskadon, Owens, and Richard Millman, MD, professor of medicine at
Brown Medical School, indicated that adolescents aged 13 to 22 need 9 to 10 hours of sleep each night.
According to the National Center on Sleep Disorders Research at the National Institutes of Health,
school-age children and teenagers should get at least 9 hours of sleep a day.
Other studies have also shown that young people between 16 and 29 years of age were the most likely
to be involved in crashes caused by the driver falling asleep.

35

The NIH also says without enough sleep, a person has trouble focusing and responding quickly, and
there is growing evidence linking a chronic lack of sleep with an increased risk of obesity, diabetes,
heart disease and infections.
http://www.news-medical.net/?id=16969 - 03/7/06.

Questão 36
O texto NÃO menciona que adolescentes
a)
têm sido objeto de estudos com referência às suas necessidades de sono.
b)
necessitam de aproximadamente nove horas de sono por noite.
c)
têm rítmo circadiano diferente de adultos e crianças.
d)
não gostam de dormir cedo e preferem ir a festas.
e)
ficam cansados com tantas atividades - TV, computador, etc.
18
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Questão 37
A palavra “poll” (l. 06) está sendo usada com o mesmo significado da palavra
a)
b)
c)
d)
e)

lack (título).
survey (l. 1).
drowsy (l. 5).
challenge (l. 13).
crashes (l. 34).

Questão 38
O vocábulo “chaired” (l. 9) tem a mesma função gramatical e tempo verbal que
a)
b)
c)
d)
e)

believed (l. 24).
tired (l. 26).
caffeinated (l. 27).
aged (l. 30).
increased (l. 36).

Questão 39

O ditado “early to bed, early to rise” (l. 12-13) pode ser melhor traduzido por
a)
b)
c)
d)
e)

“Deus ajuda quem cedo madruga”.
“acordar muito cedo torna os jovens cansados”.
“dormir cedo torna os jovens mais atentos de dia”.
“quem vê o sol nascer, estuda com mais disposição”.
“ir para a cama com as galinhas e despertar com o canto do galo”.

Questão 40

Os vocábulos “this” (l. 8) e “those” (l. 15) referem-se, respectivamente,
a)
b)
c)
d)
e)

aos problemas físicos dos adolescentes - ao fato de que crianças são diferentes de adolescentes.
à sugestão dos pesquisadores - ao rítmo circadiano de adolescentes.
a que adolescentes não estão dormindo suficientemente - aos “relógios” internos de crianças ou adultos.
ao estudo feito previamente sobre o sono - às circunstâncias da pesquisa.
à qualidade de vida dos adolescentes - às mudanças experimentadas por crianças e adultos.

Questão 41

Considere as seguintes afirmações a respeito do texto:
I.
II.
III.

Os estudos sobre o sono dos jovens têm influenciado as leis de trânsito.
Os pesquisadores do sono de adolescentes estão preocupados, pois os jovens estão dormindo pouco.
Os pais estão conscientes de que os jovens dormem pouco.

Está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas I e III.
apenas II.
apenas II e III.
apenas I e II.

Questão 42

O texto apresenta-se configurado como
a)
b)
c)
d)
e)

apresentação do problema - metodologia da pesquisa - resultados
diagnóstico da situação - discussão dos dados - alerta sobre as conseqüências do problema
teorização - metodologia da pesquisa - discussão dos resultados
objetivo da pesquisa - teorização - levantamento de dados
justificativa - apresentação do problema - conclusão
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Questão 43

Assinale verdadeiro (V) ou falso (F):
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

A falta de sono pode ser causada por excesso de atividades.
Os estudos sobre o sono indicam que as escolas deveriam iniciar mais cedo.
Adolescentes dormem pouco porque muitos estudam e trabalham.
Falta de sono em jovens só é percebida por poucos pais.
A falta de sono pode gerar diferentes enfermidades.

A seqüência correta é
a)
b)
c)
d)
e)

V - F - V - F - V.
F - F - V - V - V.
V - F - F - V - V.
F - V - F - V - F.
V - V - F - V - F.

Leia o texto II para responder às questões de números 44 a 50.

TEXTO II

1

5

10

MAKING PROGRESS DESPITE DIFFICULTIES
14 Karen Miller-Kovach, chief scientific officer at
Weight Watchers, comments on Jessica Hosler’s
weight-loss success:
Her progress is exceptional, especially when you consider that she takes the weight-unfriendly medicine
prednisone for her asthma. Prednisone can be a real diet-buster.
She is adding to a sizable weight loss already. The fact that she had already lost 33 pounds (from April 2005
20 until she started the Challenge in March 2006) makes it harder to continue to lose now. After six months of
weight loss, most people plateau, and it becomes difficult to lose.
She is working very hard to get the weight off, and what she is doing is really effective. Losing it this way means
she’s more likely to keep it off long-term. In an ideal world, as she loses weight, her asthma will improve.
http://www.usatoday.com/life/lifestyle/2006-weight-loss-challenge.htm - 28/06/06
20
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Questão 44
Qual o principal propósito do texto?
a)
b)
c)
d)
e)

Alertar o público em geral sobre dietas “milagrosas”.
Alertar os adolescentes sobre os riscos da alimentação não-balanceada.
Estimular pessoas a evitar medicação que inibe a fome.
Fazer propaganda de uma determinada dieta.
Conscientizar as pessoas de que a obesidade faz mal à saúde.

Questão 45
A melhor pergunta para a resposta “Because prednisone can be a real diet-buster” é
a)
“Why is it harder for Jessica to lose weight”?
b)
“Why is Jessica losing weight so quickly”?
c)
“Why must Jessica take prednisone”?
“Is it possible to lose weight without taking medicines”?
d)
“What medicine is Jessica taking”?
e)

Questão 46
A expressão “In an ideal world” (l. 23) pode ser substituída, sem mudança de sentido, por
a)
b)
c)
d)
e)

happily.
constantly.
finally.
concluding.
hopefully.

Questão 47
Os vocábulos “despite” (l. 13), “when” (l. 17) e “already” (l. 19), significam, respectivamente,
a)
b)
c)
d)
e)

in spite of - who - after now
considering - why - presently
although - whose - in the past
even with - if - up to that moment
furthermore - whether - in the future

Questão 48
A terminação ER tem a mesma função no vocábulo “officer” (l. 14) e no vocábulo
a)
b)
c)
d)
e)

trainer (l. 10).
after (ao lado da figura).
consider (l. 17).
harder (l. 20).
her (l. 23).
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Questão 49
A expressão “the weight-unfriendly medicine” (l. 17) significa
a)
b)
c)
d)
e)

a medicina não tem auxiliado os obesos.
o remédio que não contribui para a perda de peso.
pessoas obesas não têm muitos amigos.
certos remédios auxiliam na perda de peso.
o ramo da medicina que trata a obesidade.

Questão 50
Considere as seguintes sentenças
I.
II.
III.

It becomes more difficult to lose weight after being on a diet for six months.
You only start to lose weight after a six-month diet.
You start putting on weight after a long-term diet.

Qual(is) das afirmações significam o mesmo que “After six months of weight loss, most people plateau (...)”
(l. 20-21)?
a)
b)
c)
d)
e)

22

Somente I.
Somente II.
Somente III.
Somente I e III.
Somente II e III.
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!

Transfira as marcações do Caderno de Questões para a Folha-Resposta, usando caneta
esferográfica de tinta azul.

!

Preencha a Folha-Resposta com muita atenção, pois ela não será substituída, sendo
de sua inteira responsabilidade qualquer engano na marcação.

!

Não preencha mais de uma elipse para a mesma alternativa: mais de uma marcação
anula a questão.

!

Terminada essa tarefa, entregue a Folha-Resposta ao fiscal e fique com o Caderno de
Questões.

!

Ao sair, assine a ata de presença.

VESTIBULAR 2007
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Alemão

Inscrição nº:
Leia o texto I para responder às questões de números 36 a 43.

TEXTO I

Mehr Lebensqualität
Was ist das?
1 Jeder Mensch hat verschiedene Vorstellungen von dem, was Lebensqualität ausmacht.
Lebensqualität ist die individuelle Wahrnehmung der eigenen Lebenssituation im Kontext
der jeweiligen Kultur und des jeweiligen Wertesystems in Bezug auf die eigenen Ziele,
Erwartungen, Beurteilungsmaβstäbe und Interessen.
5 Die meisten Menschen beantworten die Frage nach Lebensqualität mit.
* gesunder Körper
* ausreichend Geld
* Glück, Liebe, Erfolg, gute Beziehung.
Trifft das auch für Sie zu?
10 Gesundheit, Einkommen, Familie, Arbeit und Freizeit sind teilweise von einander abhängig
und greifen ineinander.
Für mich ist die körperliche Gesundheit das Wichtigste in meinem Leben.
Gesundheit ist mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit! Gesundheit ist ein wichtiger
persönlicher und gesellschaftlicher Wert. Ihre Bedeutung wird oft erst bei Krankheit oder
15 mit zunehmendem Alter erkannt.
Der deutsche Staat hat groβe Probleme, seine Krankenkassen zu finanzieren, weil wir uns
zu sehr mit Krankheit statt mit Gesundheit beschäftigen.
Es gibt zu viele Krankheitsspezialisten und zu wenig Gesundheitsspezialisten.
Wir müssen umdenken!
20 Bin ich ein Gesundheitsdenker und übernehme selbst die Verantwortung für meinen Körper
oder bin ich ein Krankheitsdenker, der seine Gesundheit den so genannten Fachleuten
überlässt.
Die Förderung und Erhaltung der Gesundheit erfordert geringe finanzielle Mittel. Teuer ist
dagegen der Versuch, Gesundheit wieder herzustellen.
25 Wer das erkannt hat und vorbeugen will, kommt an Nahrungsergänzung nicht vorbei. Was
wir vor 5 oder 10 Jahren von Nahrungsergänzung gewusst haben, stimmt heute nicht mehr.
Inzwischen gibt es neue, wirkungsvollere Naturstoffe, von denen Sie bis heute keine Ahnung
hatten.
http://www.wir-machen-lebensqualitaet.de/gesundheit.html - 06/7/06.
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Questão - 36
De acordo com o texto, pode-se afirmar:
a)
b)
c)
d)
e)

Todas as pessoas possuem a mesma expectativa de qualidade de vida.
A autora considera a saúde o fator mais importante para a qualidade de vida.
Outros consideram apenas uma boa situação financeira fundamental para a qualidade de vida.
A qualidade de vida depende da classe social de cada um.
A qualidade de vida está relacionada com a aparência física.

Questão - 37
Assinale a alternativa que contém a palavra que NÃO é composta por dois substantivos.
a)
b)
c)
d)
e)

Naturstoffe (l. 27)
Nahrungsergänzung (l. 26)
Fachleute (l. 21)
Lebensqualität (l. 1)
Freizeit (l. 10)

Questão - 38
Se na frase ...die individuelle Wahrnehmung der eigenen Lebenssituation (l. 2), substituir-se a palavra
sublinhada por Lebensinteresse, a concordância correta será
a)
b)
c)
d)
e)

das eigene.
die eigenen.
des eigenen.
den eigene.
dem eigenen.

Questão - 39
Em Gesundheit erfordert geringe finanzielle Mittel (l. 23), a palavra sublinhada pode ser substituída, sem
alteração de sentido, por
a)
b)
c)
d)
e)

richtige.
genaue.
wenige.
eigene.
spezielle.

Questão - 40
Na frase Ihre Bedeutung wird oft erst bei Krankheit oder mit zunehmendem Alter erkannt (l. 14-15), o termo
sublinhado refere-se a
a)
b)
c)
d)
e)

Krankheit.
Gesundheit.
Bedeutung.
Alter.
Wert.

Questão - 41
Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com o texto.
a)
b)
c)
d)
e)

Para uma boa saúde, basta seguir uma alimentação adequada.
Saúde é um importante valor pessoal e social.
Especialistas em doenças existem em demasia.
A tentativa de recuperar novamenta a saúde é cara.
Para a maioria das pessoas, qualidade de vida é, entre outros fatores, ter sucesso.
2

Questão - 42
Os verbos a seguir são formados por prefixos separáveis, EXCETO
a)
b)
c)
d)
e)

ausmachen (l. 1)
zunehmen (l. 15)
umdenken (l. 19)
herstellen (l. 24)
übernehmen (l. 20)

Questão - 43
Assinale a palavra que melhor traduz vorbeugen (l. 25).
a)
b)
c)
d)
e)

inclinar
prevenir
antecipar
preparar
completar

Leia o texto II para responder às questões de números 44 a 50.

TEXTO II

Lebensqualität
Wien: Spitzenreiter in Europa.
1

Innerhalb der Europäischen Union ist Wien die Stadt mit der
größten Lebensqualität. Im weltweiten City-Ranking liegt Wien auf
Platz 3. Noch höher ist die Lebensqualität nur in Zürich in der
Schweiz und in Vancouver in Kanada. Wien liegt in diesem Ranking
5 auch weit vor den deutschen Städten. Von den deutschen Städten
am besten abgeschnitten hat München – die Bayernmetropole liegt
auf Platz 10.
Berlin liegt auf Platz 23. Hamburg auf Platz 27. Für das City-Ranking wurden mehr
als 50 Kriterien heran gezogen. Verglichen wurden politische Stabilität, Sicherheit,
10 medizinische Versorgung, Freizeit- und Vergnügungsmöglichkeiten, Gastronomie, Schulen,
Bildung, Kultur, Verkehr, Umwelt und nicht zuletzt die Lebenshaltungskosten. Wien ist
eine sehr günstige Großstadt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, und das ist ein guter
Grund, in Wien Deutsch zu lernen.

Wie die Wiener ihre Stadt sehen.
Die Wiener sind sich der hohen Lebensqualität ihrer Stadt
15 bewusst. Was sie besonders an ihr schätzen, sind die vielen Parks in
der Stadt und die Nähe zum Land. Wien ist durch die vielen
großräumigen Park- und Gartenanlagen eine sehr grüne Stadt –
selbstverständlich stehen sie der Bevölkerung kostenlos zur
Verfügung. Wer Ausflüge liebt, kann die Großstadt binnen kürzester
20 Zeit hinter sich lassen. Vom Stadtzentrum aus ist man in 20 Minuten mitten im Grünen.
http://www.deutschakademie.com/Wien-Anreise-Lebensqualitaet.html - 06/7/06.
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Questão - 44
De acordo com o texto, indique se as afirmativas são verdadeiras (V) ou falsas (F).
(
(
(
(

)
)
)
)

Viena é a 3a cidade em qualidade de vida entre as cidades européias.
Na Alemanha, a cidade que possui melhor qualidade de vida é Munique.
O vienense desconhece o ranking da alta qualidade de vida de sua cidade.
A existência de grandes parques faz de Viena uma cidade muito verde.

A seqüência correta é
a)
b)
c)
d)
e)

F - F - V - F.
V - V - V - F.
V - F - F - V.
F - V - F - V.
V - F - V - F.

Questão - 45
Assinale a alternativa que contém os sinônimos das palavras selbstverständlich (...) kostenlos (l. 18).
a)
b)
c)
d)
e)

glücklicherweise (...) billig
schlieβlich (...) sofort
trotzdem (...) nämlich
gewiss (...) umsonst
auβerdem (...) weniger

Questão - 46
Que argumento(s) o texto apresenta para incentivar as pessoas a estudar alemão em Viena?
a)
b)
c)
d)
e)

Segurança e estabilidade.
Possibilidades de lazer.
Existência de grandes parques.
Educação e meio ambiente.
Relação entre preços e oferta.

Questão - 47
Para estabelecer o ranking de qualidade de vida das cidades, foram considerados mais de 50 critérios. Assinale
a alternativa que NÃO está entre esses critérios.
a)
b)
c)
d)
e)

beleza natural
estabilidade política
condições de transporte
sistema escolar
possibilidades recreativas

Questão - 48
As cidades que possuem qualidade de vida superior a Viena são
a)
b)
c)
d)
e)

Baviera e Munique.
Suíça e Canadá.
Zurique e Vancouver.
Berlim e Hamburgo.
Zurique e Munique.

Questão - 49

Na frase Wer Ausflüge liebt, kann die Groβstadt (...)
(l. 19), o termo sublinhado indica
a)
b)
c)
d)
e)

possibilidade.
obrigação.
permissão.
necessidade.
autorização.

Questão - 50

Se a frase Was sie besonders an ihr schätzen,
(l. 15) estivesse no Pretérito Perfeito, a forma verbal
correta seria

a)
b)
c)
d)
e)

geschätzt wurde.
geschätzt hatten.
hat geschätzt.
geschätzt haben.
schätzten.
4
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Francês

Inscrição nº:
Leia o texto I para responder às questões de números 36 a 42.

TEXTO I
“Le savoir est le patrimoine de
l’humanité”, disait le biologiste et chimiste
français Louis Pasteur, pour qui améliorer le
sort de tous était le devoir de la science. Sur
ce principe, et sur le modèle de l’Institut
Pasteur de Paris, s’est peu à peu forgé un
exceptionnel réseau international d’instituts,
actifs en matière de recherche et de santé
publique. Bien que très autonomes et très
divers, ces instituts étrangers forment une
communauté unie où échange, soutien et
coopération ne sont pas de vains mots.
A yant constaté le succès de son vaccin contre l’anthrax, Pasteur invite “les témoins de son
triomphe à le faire connaître dans le monde” et cite devant la foule les dernières paroles du Christ à
ses apôtres: “Allez ! Enseignez toutes les nations!” Pure mégalomanie? Remarquable prophétie? Un
siècle plus tard, en tout cas, le résultat est probant: il existe aujourd’hui un vrai réseau international
regroupant des instituts Pasteur et instituts associés (soit 24 membres) sur tous les continents.
Dès la fondation de son institut, Pasteur crée un “cours de microbiologie technique”. Du monde
entier, accourent des scientifiques qui, ensuite, diffusent connaissances et méthodes dans leur pays
d’origine. Beaucoup d’étudiants français s’expatrient et propagent eux aussi l’esprit pasteurien à
travers le monde. En 1891, envoyé par Pasteur, Albert Calmette fonde le premier institut hors
métropole, à Saigon au Vietnam. D’autres disciples construisent des établissements sur le modèle de
l’institut parisien, bases du réseau actuel. Selon les pays, l’influence de la France, les structures et les
statuts de ces institutions varient considérablement. Certaines sont des établissements de l’Institut
Pasteur, d’autres dépendent des Etats ou se constituent en fondations, une diversité toujours d’actualité.
Des instituts quittent le réseau, d’autres le réintégrent. Mais malgré les bouleversements géopolitiques,
la décolonisation, les changements gouvernementaux ou les guerres, cet ensemble de laboratoires
tient bon.

1
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http://www.diplomatie.gouv.fr/label_France/FRANCE/SCIENCES/PASTEUR2/pa2.html - 11/10/06.

Questão - 36
O assunto principal do texto é
a)
b)
c)
d)
e)

a criação de um curso de microbiologia técnica em 1891 pelo químico Louis de Pasteur.
a difusão mundial da rede de pesquisas criada pelo químico francês Louis de Pasteur.
os problemas advindos da diversidade dos institutos Pasteur em cada país.
a megalomania das aspirações de Pasteur ao querer estender suas pesquisas sobre todos os continentes.
a necessidade de união dos institutos Pasteur em torno da pesquisa.

1

Questão - 37
Considerando o texto, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) nas afirmativas a seguir.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

De um país para outro, as estruturas e o status de cada instituto não variam muito.
Nos últimos anos, muitos institutos deixaram de integrar a rede de institutos Pasteur.
A difusão das idéias de Pasteur também se deve aos estudantes franceses que deixaram a França.
A fundação do primeiro instituto Pasteur fora do território francês se deu no final do século XIX.
As guerras e o processo de descolonização dificultaram a continuidade das pesquisas de Pasteur fora da
França.

A seqüência correta é
a)
b)
c)
d)
e)

V - F - V - V - V.
V - V - F - F - V.
F - V - V - F - V.
F - F - F - V - F.
F - F - V - V - F.

Questão - 38
A palavra leur (l. 19) refere-se a
a)
b)
c)
d)
e)

Du monde entier (l. 18-19).
connaissances (l. 19).
méthodes (l. 19).
des scientifiques (l. 19).
Pasteur (l. 18).

Questão - 39
A palavra Certaines (l. 24) estabelece correlação com
a)
b)
c)
d)
e)

toujours (l. 25).
ou (l. 25).
dautres (l. 26).
une (l. 25).
en (l. 25).

Questão - 40
A palavra malgré (l. 26) apresenta, no texto, idéia de
a)
b)
c)
d)
e)

tempo.
modo.
oposição.
causa.
conseqüência.

Questão - 41

Todas as alternativas apresentam segmentos que se referem a réseau international des instituts Pasteur,
EXCETO
a) cours de microbiologie technique (l. 18).
b) ensemble de laboratoires (l. 27).
c) ces institutions (l. 24).
d) des établissements (l. 24).
e) ces instituts (l. 10).

Questão - 42

A expressão en tout cas (l. 16) poderia ser substituída, sem alteração de sentido, por
a) selon.
b) de toute façon.
c) alors.
d) toujours.
e) après.
2

Leia o texto II para responder às questões de números 43 a 50.

TEXTO II

La thalassothérapie fait peau neuve
Le tour d’horizon des centres du littoral de la
France - initiatrice de la thalassothérapie (soins par l’eau
de mer) dès le début du XIXe siècle -, illustre bien la
diversité des cures qui privilégient, année après année,
la remise en forme et la détente, tandis que la France
exporte son savoir-faire...
C’est à Dieppe, en Normandie, que la duchesse de Berry initie, au début du XIXe
siècle, la mode des “bains de mer”. Dès 1820, on assiste à la création d’établissements de
cures marines qui attirent l’aristocratie internationale. Plus tard, en 1867, le docteur de
La Bonnardière, d’Arcachon, invente le mot “thalassothérapie”, ou “soigner par la mer”,
à partir de deux mots grecs. Quelques années après, en 1899, un institut de thalassothérapie
ouvre ses portes à Roscoff, en Bretagne, sur les côtes de la Manche.
On reconnaît dès lors aux soins d’eau de mer une efficacité dans trois domaines
thérapeutiques: les affections articulaires et respiratoires et les maladies de peau. Alors
que les cures thermales s’appuient sur la conjugaison “eau, vapeur, boue”, la
thalassothérapie exploite les bienfaits des soins marins, c’est-à-dire les vertus de l’eau de
mer (riche en iode, indispensable au bon fonctionnement de la thyroïde), mais aussi celles
du climat (l’air en bord de mer est chargé en ions négatifs et, donc, favorable à une bonne
activité cellulaire) et des algues (en applications locales ou consommées), qui contiennent
des minéraux et des acides aminés. Jusqu’au début des années 1960, les soins ont été
pratiqués, en France, dans des “centres de rééducation et de réadaptation fonctionnelle”
situés sur le littoral atlantique.
Berceau de la thalassothérapie, Roscoff a une solide réputation. C’est dans son
centre de soins qu’à la suite d’un accident de voiture le champion du monde de cyclisme
Louison Bobet séjourne pour retrouver la forme. Constatant “les résultats spectaculaires
de la cure” sur son organisme ébranlé, le sportif ouvrira, en 1964, un institut sur la presqu’île
de Quiberon (réputée pour son ensoleillement), un site breton qui sera le premier d’une
nouvelle génération d’établissements.
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http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/article-imprim.php3?id_article=18761 - 07/9/06.

Questão - 43
Considere as seguintes afirmativas:
I.
A talassoterapia apóia-se na associação água, vapor, lama.
II. A cidade de Roscoff é considerada pioneira no tratamento talassoterápico.
III. Até o início dos anos 60, não havia comprovação científica dos benefícios da talassoterapia.
Está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas I e II.
apenas II e III.

3

Questão - 44
Segundo o texto,
a)
b)
c)
d)
e)

apenas a partir de 1960, o tratamento com algas passou a ser praticado na França.
os banhos de mar para fins terapêuticos não devem ser realizados sem uma orientação cuidadosa.
a França é hoje considerada pioneira no tratamento talassoterápico, cujas origens remontam ao século XIX.
no início do século XX, a duquesa de Berry inicia a moda dos banhos de mar e inaugura o primeiro centro
de talassoterapia.
recentemente, os pesquisadores voltaram a estudar os reais benefícios da talassoterapia.

Questão - 45
Considerando o texto, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) nas afirmativas a seguir.
A talassoterapia
( ) baseia-se nos benefícios do clima.
( ) ajuda no relaxamento e recuperação da forma física.
( ) ajuda na reintegração funcional do indivíduo na sociedade.
( ) apóia-se nas riquezas da água do mar.
( ) combate eficazmente doenças tidas como incuráveis.
A seqüência correta é
a)
b)
c)
d)
e)

V - F - V - V - F.
F - F - V - F - V.
V - V - F - F - F.
V - V - F - V - F.
F - V - F - F - V.

Questão - 46
A expressão dès lors (l. 13) refere-se, no texto, a
a)
b)
c)
d)
e)

Quelques années après, in 1899 (...) (l. 11).
sur les côtes de la Manche (l. 12).
soins deau de mer (l. 13).
efficacité (l. 13).
un institut de thalassothérapie (l. 11).

Questão - 47
A palavra donc (l. 18) apresenta uma idéia de
a)
b)
c)
d)
e)

tempo.
condição.
finalidade.
negação.
conseqüência.

Questão - 48
Segundo o texto, após ter sofrido um acidente de carro, o ciclista Louison Bobet
a)
b)
c)
d)
e)

foi internado em um centro de recuperação e de readaptação em Dieppe.
criou uma rede de estabelecimentos de curas termais na região de Normandie.
comprovou os excelentes resultados da talassoterapia em seu organismo debilitado.
adquiriu uma sólida reputação ao publicar o livro Les résultats spectaculaires de la cure, baseado em seu
tratamento.
realizou um tratamento talassoterápico em Roscoff, vindo a falecer em 1964.

4

Questão - 49
O verbo ouvrira (l. 26), está conjugado no ____________, mas assume, no texto, um valor de _________.
Assinale a alternativa que completa corretamente a frase.
a)
b)
c)
d)
e)

presente - futuro
futuro - presente
presente - passado
futuro - passado
passado - futuro

Questão - 50
A melhor tradução para a expressão à la suite d  (l. 24), mantendo-se a coerência da frase, é
a)
b)
c)
d)
e)

durante.
na continuação de.
antes de.
após.
apesar de.

5
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Italiano

Inscrição nº:
Leia o texto I para responder às questões de números 36 a 43.

TEXTO I

Migliorare la qualità della vita per tutti i cittadini europei.
1

La società dell’informazione racchiude un enorme potenziale per migliorare la qualità della
vita dei cittadini di tutta Europa, sia rendendo più efficaci la promozione della salute, l’assistenza
sanitaria e la tutela dell’ambiente, che offrendo ai cittadini le informazioni necessarie per fare le loro
scelte di vita con cognizione di causa.
La società dell’informazione può avvicinare i popoli superando i confini tradizionali, siano
5
essi nazionali, regionali o organizzativi. Le conseguenze potrebbero essere notevoli in numerosi
settori e tradursi in un miglioramento generale dell’efficienza, dall’amministrazione dell’assistenza
sanitaria al monitoraggio ambientale.
Ciò si tradurrà direttamente in una riduzione delle spese amministrative e, di conseguenza, in
10 una maggiore disponibilità di fondi per migliorare la qualità della vita dei cittadini europei. Sarà
inoltre possibile analizzare meglio una maggiore quantità di dati e i cittadini potranno così sfruttare
le informazioni per meglio gestire la loro salute e per la tutela dell’ambiente.
Sebbene sia necessario elaborare nuove tecnologie, il raggiungimento di questi benefici comporta
anche la necessità di affrontare problemi organizzativi, sviluppare politiche diversificate e garantire
15 che le nuove strategie siano effettivamente attuate.
Molte di queste sfide – se non tutte – richiedono una strategia europea per garantire che paesi
e regioni, ove necessario, mettano in comune le risorse tecnologiche e umane, apprendano dalle
rispettive migliori pratiche e armonizzino attività che spaziano dalla tutela della privacy dei pazienti
alla raccolta dei dati.
http://europa.eu.int/information_society/qualif/index_it.htm - 06/7/06. (adaptado)

Questão - 36

Considerando o texto, é possível afirmar:
I.
II.
III.

A informação tem potencial para melhorar a qualidade de vida dos europeus.
Os habitantes da Europa atingiram o mesmo nível quanto à qualidade de vida.
Apesar dos benefícios que a sociedade da informação traz, ela ainda não ajuda a diminuir as despesas
administrativas.

Está(ão) correta(s)
a) apenas I.
b) apenas II.
c) apenas III.
d) apenas II e III.
e) I, II e III.

1

Questão - 37

Com base no texto, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das afirmações.

( ) A sociedade da informação contribui significativamente para uma aproximação maior entre os europeus.
( ) A assistência sanitária está bem difundida na Europa graças ao monitoramento ambiental.
( ) Todos os cidadãos europeus fazem suas escolhas de vida a partir dos conhecimentos proporcionados
pela sociedade da informação.
A seqüência correta é
a)
b)
c)
d)
e)

V - V - V.
F - F - F.
F - V - V.
V - F - F.
V - F - V.

Questão - 38

Colocando-se a palavra cittadini (l. 11) no singular, potranno (l. 11) e loro (l. 12) deverão ser substituídos,
respectivamente, por
a) può - suo.
b) potrebbe - sue.
c) possa - lui.
d) potrà - sua.
e) poteva - lei.

Questão - 39
Ciò (l. 9) refere-se
a)
b)
c)
d)
e)

à qualidade de vida.
à sociedade da informação.
a conteúdos do 2o parágrafo (l. 5-8).
a despesas administrativas.
às escolhas de vida.

Questão - 40
A melhor tradução para sviluppare (l. 14) é
a)
b)
c)
d)
e)

envolver.
melhorar.
garantir.
diversificar.
desenvolver.

Questão - 41
Relacione as colunas de acordo com a idéia expressa pelas palavras destacadas.
1.
2.
3.
4.
5.

conclusão
alternância
concessão
adição
finalidade

( ) inoltre (l. 11)
( ) sia (l. 2)
( ) Sebbene (l. 13)

A seqüência correta é
a)
b)
c)
d)
e)

2 - 5 - 3.
3 - 1 - 4.
5 - 3 - 2.
1 - 4 - 5.
4 - 2 - 3.
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Questão - 42
São, respectivamente, antônimos de meglio (l. 11) e maggiore (l. 11):
a)
b)
c)
d)
e)

maior - melhor.
menor - pior.
pior - menor.
mais - menos.
melhor - maior.

Questão - 43
A forma verbal que se encontra no futuro do presente (modo indicativo) é
a)
b)
c)
d)
e)

potrebbero (l. 6).
tradurrà (l. 9).
siano (l. 15).
armonizzino (l. 18).
spaziano (l. 18).

Leia o texto II para responder às questões de números 44 a 50.

TEXTO II

QUALITÀ della VITA a Siena
Siena vanta unaltissima qualità della vita, resa possibile dalla
posizione unica e dalla storia della città. La cultura dellarte e laffascinante
architettura sono due delle sue principali caratteristiche, oltre ad un equilibrio
ottimale tra la vita attiva degli studenti e la tranquillità.
5
Questa città è unica perchè potete stare nel centro, con la sua atmosfera
medievale e decidere di spostarvi, con una passeggiata di meno di mezzora,
nella campagna, una tra le più incantevoli e famose dItalia.
Non ci sono fabbriche o grandi complessi industriali nei dintorni di Siena, pertanto linquinamento
della città è discretamente basso, anche perchè la città è circondata dalla campagna e le politiche locali hanno
10 optato per la chiusura del centro ai veicoli privati, privilegiando così la tutela del patrimonio artistico e
ambientale.
La cultura e le tradizioni della città emergono nel periodo del Palio: Siena è divisa in contrade ed offre
vantaggi per gli anziani, per i quali sono previste attività da parte della comunità, e per i giovani, che partecipano
alla vita sociale di una città tutto sommato raccolta e sono perciò meno esposti ai pericoli di droghe e alcool.
15
Tutte le attività di preparazione del Palio sono una buona occasione per bambini, giovani ed anziani di
fare qualcosa insieme per una buona parte del periodo estivo.
Altri fattori, legati allalta qualità della vita in questa città, dipendono dalla buona qualità del vino e del
cibo e dal clima favorevole. Ci sono svariate stazioni termali intorno a Siena e la città si trova ad appena unora
dalla costa.
1

http://www.aboutsiena.com/siena/qualit%E0-della-vita-a-Siena.html - 06/7/06. (adaptado)

Questão - 44
De acordo com o texto, são características de Siena:
I.
a arte e a arquitetura.
II. as grandes indústrias.
III. a beleza das praias e dos campos.
Está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas II e III.
I, II e III.
3

Questão - 45
Com base no texto, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das afirmações.
( ) O Palio é um evento que promove a cultura e as tradições de Siena.
( ) As drogas e o álcool estão muito difundidos entre os jovens.
( ) A circulação de veículos é livre no centro da cidade de Siena.
A seqüência correta é
a)
b)
c)
d)
e)

F - F - V.
F - V - V.
V - F - F.
F - F - F.
V - V - V.

Questão - 46
De acordo com o texto, a cidade de Siena é única
a)
b)
c)
d)
e)

por sua atmosfera medieval.
pelo fácil acesso ao campo.
pela cultura do teatro.
pela qualidade do vinho.
pela preservação do patrimônio artístico.

Questão - 47
No fragmento (...) che partecipano (l. 13), a palavra sublinhada refere-se a
a)
b)
c)
d)
e)

attività (l. 13).
anziani (l. 13).
comunità (l. 13).
giovani (l. 13).
vita (l. 14).

Questão - 48
O par de palavras que se encontra no singular é
a)
b)
c)
d)
e)

attività (l. 15) fattori (l. 17) qualità (l. 17) tranquillità (l. 4)
vantaggi (l. 13)

preparazione (l. 15).
città (l. 17).
occasione (l. 15).
- caratteristiche (l. 3).
- comunità (l. 13).

Questão - 49
A palavra que, no texto, NÃO exerce a função de preposição é
a)
b)
c)
d)
e)

tra (l. 4).
per (l. 10).
a (título).
ed (l. 12).
ad (l. 18).

Questão - 50
O correspondente, em português padrão, de Ci sono (l. 18) é
a)
b)
c)
d)
e)

São.
Há.
Hão.
Tem.
Têm.
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