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4

Observe a tira a seguir:

“Que sente o tempo passar de maneira descontrolada e que, mal
a semana começa, já chega a quinta-feira e com ela, o final de
semana, mal aproveitado, diga-se de passagem”.

1
A tira acima aborda vários aspectos negativos da vida moderna; o
aspecto abaixo que NÃO está incluído entre eles é:
(A) a poluição do ar;
(B) o planejamento familiar;
(C) o distanciamento da vida natural;
(D) as dificuldades econômicas;
(E) os riscos com a saúde.

2
"As grades do condomínio / São prá trazer proteção / Mas
também trazem a dúvida / Se é você que tá nessa prisão" - da
música "Minha Alma (A paz que eu não quero)" de Marcelo Yuka
- O Rappa"
O problema da vida moderna que é abordado nesse trecho da
letra de Marcelo Yuka é:
(A) a ausência de policiamento nas ruas;
(B) o isolamento das pessoas;
(C) a crise de autoridade;
(D) a falta de segurança;
(E) a carência de relacionamentos afetivos.
Texto 1 - Eu aposto que nos últimos dias alguém lhe contou que
não aguenta mais a vida. Que sente o tempo passar de maneira
descontrolada e que, mal a semana começa, já chega a quintafeira e com ela, o final de semana, mal aproveitado, diga-se de
passagem.
E, ao que tudo indica, é muito possível que não apenas seu amigo
se sinta assim, mas você também, assim como eu, todos nós,
sentimos que a vida, literalmente, escorre pelas mãos. (Cristiano
Nabuco, psicólogo)

3
Com o primeiro período do texto 1, o autor do texto:
(A) indica que a insatisfação com a vida atual é um fato
generalizado;
(B) mostra uma visão pessimista das pessoas sobre a vida futura;
(C) contesta o pessimismo exagerado de muitos;
(D) denuncia a tendência moderna ao desespero e à insegurança;
(E) demonstra ser a vida nas grandes cidades uma fonte de
inquietações profundas.
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Sobre os componentes desse segmento do texto 1, é correto
afirmar que:
(A) o conectivo “que”, ao início do segmento, mostra um modo
de intensificar a mágoa causada pela vida;
(B) a “maneira descontrolada” de o tempo passar revela a
revolta das pessoas diante das inúmeras coisas que deixam
de ser feitas;
(C) a queixa maior das pessoas parece ser a inconsciência da
passagem do tempo, no mais das vezes empregado
insatisfatoriamente;
(D) o fato de considerar-se a quinta-feira como o início do final
de semana mostra a angústia existencial contra o excesso de
trabalho da vida moderna;
(E) a expressão “diga-se de passagem” indica textualmente algo
de reduzida importância no enunciado.
Texto 2 - Exigências da vida moderna
Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa
do ferro. E uma banana pelo potássio. E também uma laranja
pela vitamina C. Uma xícara de chá verde sem açúcar para
prevenir a diabetes.
Todos os dias deve-se tomar ao menos dois litros de água. E
uriná-los, o que consome o dobro do tempo.
Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos (que
ninguém sabe bem o que é, mas que aos bilhões, ajudam a
digestão). Cada dia uma Aspirina, previne infarto. Uma taça de
vinho tinto também. Uma de vinho branco estabiliza o sistema
nervoso. Um copo de cerveja, para... não lembro bem para o que,
mas faz bem. O benefício adicional é que se você tomar tudo isso
ao mesmo tempo e tiver um derrame, nem vai perceber. (Luiz
Fernando Veríssimo)

5
Ao começar o texto pela forma verbal “Dizem...”, o autor do
texto 2 indica que:
(A) desconhece os autores das indicações dadas a seguir;
(B) não deseja identificar os responsáveis pelos conselhos dados;
(C) não participa das mesmas opiniões veiculadas no texto;
(D) atribui as opiniões dadas a uma voz geral;
(E) condena as indicações dadas sem responsabilidade de
autoria.

6
A redundância significa “um excesso de palavras, de expressões,
prolixidade”, segundo Houaiss; a frase do texto 2 que mostra, em
si mesma, um excesso de palavras, é:
(A) “Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por
causa do ferro”;
(B) “E uma banana pelo potássio”;
(C) “E também uma laranja pela vitamina C”;
(D) “Uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a
diabetes”;
(E) “Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos”.
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7
“Todos os dias deve-se tomar ao menos dois litros de água. E
uriná-los, o que consome o dobro do tempo”.
O segundo parágrafo do texto 2 entra em coesão com o
anterior pela:
(A) repetição de uma mesma estrutura;
(B) referência a um termo anterior por meio do pronome “los”;
(C) referência a um trecho anterior por meio de “o que”;
(D) repetição do numeral “dois” por meio da palavra “dobro”;
(E) continuidade do uso de um mesmo tipo de variação
linguística.

8
“Não lembro bem para o que, mas faz bem”; essa frase do texto 2
tem seu sentido alterado se for reescrita da seguinte forma:
(A) Faz bem, apesar de eu não lembrar bem para o quê;
(B) Ainda que eu não lembre bem para o quê, faz bem;
(C) Não lembro bem para o quê; faz, porém, bem;
(D) Não lembro bem para o quê, malgrado faça bem;
(E) Não lembro bem para o que faz bem.

9
“Não lembro bem para o que, mas faz bem”; nesse caso, as duas
ocorrências do vocábulo sublinhado mostram valores diferentes.
A frase abaixo em que esse vocábulo tem o mesmo valor nas
duas ocorrências é:
(A) Chegou bem cedo, mas nem sempre é bem-vindo;
(B) Está bem forte, mas nem sempre emprega bem a força;
(C) Está bem alimentado, mas não comeu bem;
(D) Bem feito!, disse ela bem alto;
(E) Chegou bem disposto, mas saiu bem rápido.

10
“Às vezes me pergunto se vida moderna não tem mais de
moderna que de vida”; também nessa frase da tira inicial desta
prova há uma repetição de palavras com valores diferentes;
nesse caso, as duas ocorrências da palavra sublinhada têm,
respectivamente, valor de:
(A) tempo / modo;
(B) modo / qualidade;
(C) qualidade / lugar;
(D) lugar / condição;
(E) condição / tempo.
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Texto 3 – Normose, um distúrbio da vida moderna
A sociedade moderna, com o corre-corre, a falta de tempo para o
cuidado espiritual e o imediatismo fez com que as pessoas
desenvolvessem com mais facilidade algumas doenças
psicossomáticas. O pânico e a depressão são duas delas, assim
como a normose. A última é uma “prima” menos conhecida e,
por isso mesmo, menos identificada, segundo especialistas. “Ela
(normose) surge quando o sistema no qual nós existimos
encontra-se
dominantemente
doente,
desequilibrado,
corrompido, e quando predomina a violência, a competição e o
egocentrismo. Uma pessoa adaptada a esse sistema está
doente”, explica o eminente psicólogo e antropólogo Roberto
Crema, um dos especialistas do assunto no Brasil.

11
Pode-se inferir do segmento “A sociedade moderna, com o correcorre, a falta de tempo para o cuidado espiritual e o imediatismo
fez com que as pessoas desenvolvessem com mais facilidade
algumas doenças psicossomáticas” que:
(A) algumas doenças psicossomáticas são originadas do descuido
geral com a saúde, por falta de tempo e dinheiro;
(B) o corre-corre da vida moderna é a causa do distanciamento
do espiritual e do imediatismo;
(C) atualmente há mais possibilidade do desenvolvimento de
doenças psicossomáticas do que anteriormente;
(D) a falta de cuidado espiritual traz como consequência o
relaxamento com os valores materiais;
(E) as doenças psicossomáticas surgiram a partir das atribulações
da vida moderna.

12
A forma “fez com que as pessoas desenvolvessem” pode ser
reescrita, com correta correspondência de tempos verbais, de
várias formas; a forma INADEQUADA é:
(A) faz as pessoas desenvolverem;
(B) faz com que as pessoas desenvolvam;
(C) faria com que as pessoas desenvolvessem;
(D) fará com que as pessoas desenvolvam;
(E) tinha feito com que as pessoas tenham desenvolvido.

13
“O pânico e a depressão são duas delas, assim como a normose”;
em relação ao período anterior, esse segundo período do texto 3
funciona como:
(A) explicação;
(B) exemplificação;
(C) comparação;
(D) conclusão;
(E) modalização.

14
“Doenças psicossomáticas”, segundo a formação do vocábulo,
são doenças que envolvem:
(A) corpo e mente;
(B) mente e alma;
(C) alma e sistema nervoso;
(D) sistema nervoso e espiritualidade;
(E) espiritualidade e corpo.
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15

19

“Ela (normose) surge quando o sistema no qual nós existimos
encontra-se
dominantemente
doente,
desequilibrado,
corrompido, e quando predomina a violência, a competição e o
egocentrismo. Uma pessoa adaptada a esse sistema está
doente”.

“A sociedade moderna, com o corre-corre, a falta de tempo para
o cuidado espiritual e o imediatismo fez com que as pessoas
desenvolvessem com mais facilidade algumas doenças
psicossomáticas. O pânico e a depressão são duas delas, assim
como a normose. A última é uma “prima” menos conhecida e,
por isso mesmo, menos identificada, segundo especialistas”.

Infere-se desse segmento do texto 3 que a pessoa doente com
normose:
(A) mostra desequilíbrio mental;
(B) apresenta inadequação social;
(C) demonstra dupla personalidade;
(D) revela comportamento aparentemente normal;
(E) pode ser acometida de surtos momentâneos.

16
“Ela (normose) surge quando o sistema no qual nós existimos
encontra-se
dominantemente
doente,
desequilibrado,
corrompido, e quando predomina a violência, a competição e o
egocentrismo. Uma pessoa adaptada a esse sistema está
doente”.
A afirmação correta em relação aos componentes desse
segmento do texto 3 é:
(A) a forma verbal “encontra-se” indica um estado permanente;
(B) o adjetivo “desequilibrado” encontra-se no masculino porque
se refere a “doente”;
(C) o conectivo “quando” indica simultaneamente lugar e tempo;
(D) a forma verbal “predomina” se refere a “normose” e, por
isso, está no singular;
(E) o termo “esse sistema” se refere ao sistema citado
anteriormente no mesmo trecho.

O conectivo sublinhado que tem seu valor semântico
corretamente indicado é:
(A) para / direção;
(B) com / companhia;
(C) assim como / exemplificação;
(D) por isso / conclusão;
(E) segundo / conformidade.

20
“A vida hoje está tão moderna, tão moderna, que todos nós
nascemos atrasados tecnologicamente”. (Nouailles)
A segunda oração desse pensamento tem valor de:
(A) consequência;
(B) modo;
(C) comparação;
(D) causa;
(E) concessão.

17
O segmento do texto 3 “Uma pessoa adaptada a esse sistema
está doente” mostra alteração de sentido, se reescrito da
seguinte forma:
(A) Adaptada a esse sistema, uma pessoa está doente;
(B) Uma pessoa está doente se adaptada a esse sistema;
(C) Uma pessoa doente está adaptada a esse sistema;
(D) Está doente uma pessoa adaptada a esse sistema;
(E) Quando adaptada a esse sistema, uma pessoa está doente.

18
O par de palavras que apresenta uma disposição de classes de
palavras diferente das demais é:
(A) pessoa adaptada;
(B) sociedade moderna;
(C) cuidado espiritual;
(D) doenças psicossomáticas;
(E) eminente psicólogo.
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