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TEXTO

O aluno computador

Era uma vez um jovem casal muito feliz. Ela estava

grávida e eles esperavam com grande ansiedade o filho que

nasceria. Transcorridos os nove meses de gravidez, ela deu à

luz um lindo computador! Que felicidade ter um computador

como filho! Era o filho que desejavam! Por isso eles haviam

rezado muito, durante toda a gravidez. O batizado foi uma

festança . Deram-lhe o nome de Memorioso, porque julgavam que

uma memória perfeira é o essencial para uma boa educação.

Educação é memorização. Crianças com memória perfeita vão

bem na escola e não têm problemas para passar no vestibular.

E foi isso mesmo que aconteceu. Memorioso memorizava

tudo o que os professores ensinavam. E não reclamava. Seus

companheiros reclamavam, diziam que aquelas coisas que lhes

eram ensinadas não faziam sentido. Não aprendiam. Tiravam

notas ruins. Ficavam de recuperação, o que não acontecia com

Memorioso.

Ele memorizava com a mesma facilidade a maneira de

extrair raiz quadrada, reações químicas, fórmulas de física,

acidentes geográficos, datas de eventos históricos, regras

de gramática, livros inteiros. A memória de Memorioso era

perfeita.
Ele só tirava dez. E isso era motivo de grande orgulho

para os seus pais. Os outros casais, pais e mães de colegas

de Memorioso, morriam de inveja. Quando seus filhos chegavam

em casa trazendo boletins com notas vermelhas, eles grita-

Vam: "Por que você não é como Memorioso? ".
Memorioso foi o primeiro no vestibular. O cursinho que

ele freqüentava publicou sua fotografia em outdoors. Apare-

ceu na televisão como exemplo a ser seguido por todos os
jovens. Na universidade, foi a mesma coisa. Só tirava dez.
Chegou, finalmente, o dia tão esperado: a formatura.

Memorioso foi o grande herói, elogiado pelos profes-

sores. Ganhou medalhas e mesmo uma bolsa para doutoramento
no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Depois da ceri-

mônia acadêmica, estavam todos felizes no jantar. Até que

uma linda moça se aproximou de Memorioso: "Eu gostaria de
lhe fazer uma pergunta", disse a jovem. "Pode fazer", res-

pondeu Memorioso, confiante. Ele sabia todas as respostas.
Aí ela fez a pergunta: "De tudo o que você tem memorizado, o
que mais te comove? ".

Memorioso ficou em silêncio. Aquela pergunta nunca lhe
havia sido feita. Os circuitos de sua memória funcionavam
com a velocidade da luz procurando a resposta. Mas ela não
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estava registrada em sua memória. Onde poderia estar? Seu

rosto ficou vermelho. Começou a suar. Sua temperatura subiu.

E, de repente, seus olhos ficaram muito abertos, parados, e

se ouviu um chiado estranho dentro de sua cabeça, enquanto a

fumaça saía por suas orelhas. Memorioso primeiro travou.

Depois de responder a estímulos. Depois apagou, entrou em

coma. Levado às pressas para o hospital de computadores,

verificaram que o seu disco rígido estava irreparavelmente

danificado. Há perguntas para as quais a memória não conse-

gue responder. É preciso coração.

Revista Educação, fevereiro de 2007 - com adaptação.

1) Assinale a opção em que se fundamenta o comportamento do

personagem com base no trecho "...respondeu Memorioso, con-

fiante." (6° § ), sem desconsiderar o contexto.

(A) Memorioso era filho de um jovem casal muito feliz.

(B) Nenhuma pergunta havia ficado sem resposta ao Memorioso.

(C) Memorioso não ficava de recuperação.
(D) Com a mesma facilidade, Memorioso analisava raiz quadra-

da, reações químicas, fórmulas de física, etc.
(E) Ele, Memorioso, foi o primeiro colocado no Vestibular.

2) Considere as frases abaixo.

"Ele memorizava com a mesma facilidade. . .reações químicas. . .
livros inteiros. A memória de Memorioso era perfeita." (3 § )
"Ele só tirava dez." (4° § )
"Memorioso foi o grande herói, elogiado pelos professores."

Assinale a opção em que as palavras recebem o acento gráfico
pelas mesmas regras que as palavras destacadas acima, res-

pectivamente.

(A) Acadêmico / infância / café / asteróide.
(B) Disponível / violência / estóico / caíste.
(C) Partículas / vícios / fé / farnéis.
(D) Máximo / geléia / malícia / dá.
(E) Jibóia / saímos / história / átomo.
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3) Assinale a opção em que, na frase apresentada, ratifica-se a

seguinte idéia: um ser é realmente memorioso. Ou seja,

trata-se não de um atributo, e sim, de uma característica

que lhe é.peculiar.

(A) Ele, Memorioso, sabia todas as respostas.

(B) Nem todo aluno memorioso tira boas notas.

(C) Memorioso era aluno de dez.

(D) Os professores consideravam-no memorioso.

(E) Ele aguardava, memorioso, a pergunta da linda moça.

4) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas das

sentenças abaixo.

O progresso chegou subúrbio. Daqui alguns

anos, ninguém se lembrará das casinhas que, pouco

tempo, marcaram a paisagem familiar.

(A) aquele / a / a

(B) àquele / à / há

(C) aquele / à / à

(D) aquele / à ./ há

(E) àguele / a / há

5) Assinale a opção em que a frase foi empregada em acordo com

o padrão formal da língua portuguesa.

(A) Este é o aluno a cuja memória me referi.

(B) Todos quanto tiverem boa memória obterão bons resulta-

dos.

(C) O aluno que falei é o Memorioso.

(D) Onde o Memorioso pensa que vai chegar?

(E) Memorioso não revelou a razão que faltou com a resposta.

6) Assinale a· opção em que a palavra destacada NÄO sofre modi-

ficação na forma, NÃO muda de categoria gramatical, ocorren-

do, apenas, a mudança de sentido.

(A) O aluno computador (título)
(B) "Era uma vez um jovem casal muito feliz. " (l"§ )
(C) "... ela deu à luz um lindo computador! " (1° § )
(D) "Deram-lhe o nome de Memorioso. . . " (1° § )
(E) " . . .uma memória perfeita é o essencial. . . " (1° § )

7) Assinale a opção em que, no trecho, NÄO ocorre elipse do
sujeito.

(A) "Deram-lhe o nome de. Memorioso. . . " (1° § )
(B) "Não aprendiam. Tiravam notas ruins . " (2 " § )
(C) "Na universidade, foi a mesma coisa. Só tirava dez. Che-

gou finalmente. . . " (5° § )
(D) "Depois da cerimônia acadêmica, estavam todos felizes no

jantar." (6° § )
(E) "Deixoù de responder a estímulos." (7° § )
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8) Analise a classificação das orações destacadas abaixo e, em

seguida, assinale a opção correta.

I - "Deram-lhe o nome de Memorioso." (1° § ) - oração subor-

dinada objetiva direta.

II - A verdade é que a situação do trabalhador brasileiro

piorou muito nos últimos anos. - oração subordinada

substant.iva apositiva.

III- A situação do time deixou a certeza de que sempre exis-

te a chance de vitória. - oração subordinada substan-

tiva completiva nominal.

IV - A verdade é uma só: a situação do trabalhador brasi-

leiro piorou muito nos últimos anos. - oração subordi-

nada substantiva predicativa.

(A) Apenas as classificações apresentadas nos itens I, II e

III estão corretas.
(B) Apenas a classificação apresentada no item II está cor-

reta.

(C) Apenas as classificações apresentadas nos itens II e IV

estão corretas.
(D) Apenas a classificação apresentada no item III está cor-

reta.
(E) Apenas as classificações apresentadas nos itens I e IV

estão corretas.

9) Em "...trazendo boletins com notas vermelhas..." (4° § ) e
"Depois de responder a estímulos" (7° § ), qual a função sin-

tática dos termos destacados, respectivamente?

(A) Complemento nominal / objeto direto preposicionado.
(B) Adjunto adnominal / objeto direto preposicionado.

(C) Complemento nominal / objeto indireto.
(D) Adjunto adnominal / objeto indireto.
(E) Complemento nominal / objeto direto.

10) Assinale a opção em que ocorre apenas sentido denotativo.

(A) "Os outros casais, pais e mães dos colegas de Memorioso,
morriam de inveja." (4 § )

(B) "Memorioso foi o grande herói, elogiado pelos professo-

res." (6° § )

(C) "Aí ela fez a pergunta: 'De tudo o que você tem memori-

zado, o que mais te comove? '" (6° § )
(D) "Depois apagou, entrou em coma." (7° § )
(E) "É preciso coração." (7° § )
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11) Assinale a opção que apresenta uma frase que está de acordo

co.m a norma culta da língua.

(A) Por que motivo você preferiu vir aqui, do que me esperar

na rua?

(B) Por que motivo você preferiu vir aqui, a me esperar na

rua?

(C) Por que motivo você preferiu mais vir aqui, a me esperar

na rua?

(D) Por que motivo você preferiu vir aqui antes, do que me

esperar na rua?

(E) Por que motivo você preferiu vir mais aqui, a me esperar

na rua?

12) Em "E isso era motivo de grande orgulho para os seus pais."

(4"S), o termo destacado faz referência

(A) a, Memorioso só tirar nota dez.

(B) aos outros casais que morriam de inveja.

(C) aos filhos trazerem boletins com notas vermelhas .

(D) à colocação de Memorioso no vestibular.

(E) à facilidade com que Memorioso memorizava tudo o que

aprendia.

13) Considere o trecho abaixo.

"E, de repente, seus olhos ficaram muito abertos, parados, .e

se ouviu um chiado estranho dentro de sua cabeça, enquanto a

fumaça saía por suas orelhas." (7"G)

Assinale a opção que apresenta a concordância correta, caso

as palavras destacadas mudem de número, isto é, se a primei-

ra estiver no singular, e a segunda, no plural.

(A) E, de repente, seu olho ficou muito aberto, parado, e se

ouviram uns chiados estranhos dentro de sua cabeça...

(B) E, de repente, seu olho ficou muito aberto, parado, e se

ouviu uns chiados estranhos dentro de sua cabeça...

(C) E, de repente, seu olho ficou muito aberto, parados, e

se ouviu uns chiados estranhos dentro de sua cabeça...

(D) E, de repente, seu olho ficaram muito abertos, parados,

e se ouviram uns chiados estranhos dentro de sua cabe-

ça...
(E) E, de repente, seus olhos ficou muito abertos, parados,

e se ouviu uns chiados estranhos dentro de sua cabeça. . .

Prova : Amarela Concurso : PSACN/ 07
Profissão : PROVA DE PORTUGUÊS



14) Em "Há perguntas para as quais a memória perfeita não conse-

gue responder. É preciso coração.", no último parágrafo,

qual o significado da regência verbal que aparece no trecho

destacado?

(A) Comunicar, em resposta, algo.

(B) Responder algo a alguém.

(C) Ficar em silêncio.
(D) Responsabilizar por algo.
(E) Retribuir a algo.

15) Assinale a opção em que, no trecho, se julga, desfavoravel-

mente, uma memória perfeita, de acordo com o contexto.

(A) " . . . julgavam que uma memória perfeita é o essencial para

uma boa educação." (1° § )
(B) "Crianças com memória perfeita vão bem na escola e não

têm problemas para passar no vestibular." (1° § )
(C) "Tiravam notas ruins. Ficavam de recuperação, o que não

acontecia com Memorioso." (2° § )
(D) "...A memória de Memorioso era perfeita."(3° § )
(E) "Há perguntas para as quais a memória perfeita não con-

segue responder." (7° § )

16) Considere o seguinte trecho:

"Os circuitos de sua memória funcionavam com a velocidade da
luz procurando a resposta." (7° § )

Assinale a opção em que o vocábulo, segundo o texto, justi-
fica o nome do personagem Memorioso, a partir do trecho
acima.

(A) Memorialista.
(B) Memorável.

(C) Importante.
(D) Inteligente.
(E) Célere.
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17) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas das

frases abaixo.

O menino de raiva ao ver o pai ser pelo

chefe.

Depois da minha fala, imaginei que a lição ia efei-

to.
Meu primeiro para a professora saiu meio resmun-

gado.
O prejuízo da firma foi .

(A) soava / destratado / sortir / comprimento / vultuoso

(B) suava / destratado / surtir / cumprimento / vultoso

(C) suava / distratado / surtir / comprimento / vultoso

(D) soava / . distratado / surtir / comprimento / vultoso

(E) suava / distratado / sortir / cumprimento / vultuoso

18) Assinale a opção em que se emprega corretamente o pronome.

(A) " . . . eles esperavam com grande ansiedade o filho. . . "
(1° § )= esperavam-los.

(B) "Que felicidade ter um computador como filho! "
(1° § ) = ter-lo.

(C) "...era motivo de grande orgulho para os seus pais."
(4° § ) = era-lhe motivo.

(D) " . . . ' fazer uma pergunta r 
, disse a jovem. ' Pode fa-

zer'..." (6° § ) = Pode fazê-la.

(E) " . . . com a velocidade da luz procurando a resposta. "
(7° § )= procurando-lhe.

19) Assinale a opção que apresenta o valor semântico correto do

termo destacado.

(A) "Que felicidade ter um computador como filho." (1° § ) [ na

qualidade de]
(B) "Ele memorizava com a mesma facilidade. . . " (3 ° § ) (exata-

mente]
(C) "Ele só tirava dez." (4° § ) [ sozinho]

(D) "GanhE medalha e mesmo uma bolsa para doutoramento. . . "
(6° § ) [exceto]

(E) "...ouviuum chiado estranho dentro de sua cabeça,

enquanto a fumaça..." (7° § ) [por ora]
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20) Assinale a opção em que a vírgula foi empregada corretamen-

te.

(A) O aluno, estudou com dedicação, e o professor o repro-

vou.

(B) Digo, e repito, para que fique bem, claro a todos vocês

que fazem parte da Diretoria.

(C) A mulher voltou-se contra o assaltante, e um combate

travou-se entre ambos.

(D) "Crescei, e multiplicai-vos, e enchei, as águas do mar."
(E) Convidarei somente Anita, Márcia, e Mafalda para minhas

bodas.
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INSTRUÇOES GERAIS AO CANDIDATO:

PROVAS OllJETIv½S
I - Verifique só a provn recebida e a folha de respostas são da niesma enr(consta no rodapé de endn folha a car correspondente) e se nIlo faltam

questaes ou pågluns. Escreva e assine curretamente o seu nume, coluque u seu númern de Inscriefin e u diglin verifiendor (DV) apenas nos
luenis ludicados;

2 - O tempo para a realizaçün da prova será de (4) horas, incluindo o tempo necessdrin A redaçRn e A murençiin das respostas un folha de
respostas, e nnn sera prorrogado;

3 - Så luicie n prova rpás ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sila execuello quanda determinado:
4 - A redação (enso hnjn) deverd ser uma dissertação coin idéins enerentes, clarns e objetivas escritas nu lingun portuguesa, não podendo ser

eserlin em letra de imprensn. Deverd ter nu minimo 20 linhas continuns, considerando o reetto du pardgrafu, e nu maximo 30 linhas.
Ela nin podera conter guniquer muren identillendorn un assinaturn o que impilenrå nu atribuiçAu de noin zero à redação;

5 - Iniciada n prova, não havern mais esclarecimentos. O candidato somente poderd deixar n seu lugar, tievidaniente naturizado pglo Supervisor/
Fisent, para se rellrar definitivamente do recinto de prova ou, nos casus ahnixa especinendus, devidamente acompanhado por militar
designada para esse fim:
- utendimento medlen por pessoni designado peln MD;
a fazer uso de banhelrni e
-enans de força mulur, .comprovados pela supervisao du certame, sem que nennteen spida du åren elreunscrita para n realizaçAu da prova.Em nenhum dns ensaa hnvera prorrugaçan do tenipu destinado a renilzaçau un provn , em casu de retirnda definillva da recinto de prnvn,esta sera corrigida nie oude ful solucionada;

ti - Use enneta esferografica prein nu azul para preencher a folha de respostas:
7 - Confirn nas folhas de questnes as respusins que voce assinnlou comu curretas unles de mured-las na folha de respostus. Cuidado para naumarcar duas opções para uma mesma questau nn folha de respusias (a questAu sera perdidn);
li - Para rnacunho, use os espaçus dispunivels uns folhas de questnes e folha de rnacuulip unern, inns so sernu corrigidas as respostas murendasun fulha de respostas;
9 - O tempo minimn de permanincia dos candidatos em recinto de aplienpiin de provns é de 30 mingius. O enndidalu somente podere levar aprovn enso delxe o recinto upòs transcorridos Iris quarina do tempo destinado A sun realizaçan e samente se n provn upliendn for escritaohjellvn;
10 - Serd eliminado sumarlamente du processo seletivn/cuncurso e as suas provas uno serão levadas em consideraçan, o enndidato que:a) der nu receber auxillo para n execuçau de guniquer provn;

b) utilizar-se de qnalquer materinI não autorizado;
c) desrespeitar qualquer prescriçau reintiva a execuçan das provasi
d) escrever a nome ou lutroduzir murens identifleadoras nontro lugar que não o determinado para esse fim;e) cumeter nio grave de indiscipilna; e
f) compurecer an local de realizaçao dn provn após n hurårlo previsto purn u fechamento dus portiles.II - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
n) use enneta esterngriißca nzul.on prein;
b) escreva seu nome em letra de forma no local Indlendo;
c) nasine o seu nome no Iceni intilendo;
d) un eninpo luscriçao DV, escreva n seu númern de inserlç5u nos retangulus, da esquerda para a direita, um diglio em enda retângulo.Escrevn o digito correspondente no DV no altimo retingulo.Após, cubrn tudo o circulo enrrespondente a endn núniero. Não nmusse,dobre ou rasgue a EnIhn de respostas sob pena de ser reJeltada peln equipamento de leiturn ôtler que enrrigirà os curt5es; ee) så strå permilldn a troen de folha de respostna até o lificio da provii, por motivo de erru no preenchiniento ans eninpos nonie,assinattira e número de Inscrição, sendo de luteirn responsrhilidade do eniididnio gnalquer erro on rnsurn un referida folha derespostna, npos o

luIelo dn provn.
12 - Procure preencher a follia com nienção de acordo com n exemplo abaixo:

Diretoria de Nome: Roberto SilVa

EnsinO da Marinha | Assinatura: Rubiskan.
instrunnes de Preenctilmento | 01 ® eo®® | 26 @ @ ©e®·Nao rasure esta toinn. ( 02 ©®e®® l 27 e tEo®®· Nan reblaque nam arama de respostas. 4 03 Q®e®® 28 0 eCQ®.F.ça inarca. adiidna nn. circulos. 

i 04 o e©©ô | 29 ooe®©
loso®oe® (30e®o®®
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