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PROVA OBJETIVA 

INSTRUÇÕES  
(Leia antes de abrir a prova) 

1. Só abra o caderno de prova quando autorizado. Ao fazê-lo, verifique a seqüência de páginas e se 
o caderno contém 60 questões. Se houver alguma falha de impressão, por exemplo, ausência de 
folhas, chame um fiscal para providenciar a troca. 

2. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas da prova. 

3. Ao receber seu cartão-resposta, confira se o número de inscrição corresponde ao seu 
(impresso no cartão de inscrição) e assine-o. Caso constate alguma divergência entre os seus 
dados e os constantes no cartão-resposta, chame um fiscal, que tomará a providência adequada. 

4. Ao marcar o cartão-resposta, preencha completamente cada quadrícula correspondente à opção 
escolhida, utilizando caneta esferográfica azul ou preta. Não use marcas como X, traço, etc. 
Observe o correto preenchimento abaixo. Evite rasuras. 
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5. Não amasse, nem dobre seu cartão-resposta. Tome cuidado durante a marcação e o manuseio 
do cartão-resposta, pois ele não será substituído. 

6. Para cada questão, assinale apenas uma resposta. Se forem marcadas duas ou mais opções, sua 
questão será anulada. Também não serão atribuídos pontos a questões deixadas sem  marcação 
(em branco). 

7. Terminada a prova, chame um fiscal e entregue-lhe o cartão-resposta. A não- devolução do
cartão-resposta implicará sua desclassificação. 

8. Lembre-se de que o tempo máximo para a realização desta prova e para o preenchimento do 
 cartão-resposta é de 4h 30min (quatro horas e trinta minutos). 



L Í N G U A   E S T R A N G E I R A – E S P A N H O L 
� Texto para responder às questões de número 54 a 60. 

Amor contra cerebro 
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Norberto Firpo 

Si me permite un consejo, pase por encima de las siguientes cuatro palabras, no pretenda deletrearlas: 
feniletilamina, serotonina, dopamina, norepinefrina. Aparecen a cada rato en el libro Anatomía del 
amor (Emecé, 1996), de la antropóloga norteamericana Helen E. Fisher, y denominan a ciertas 
sustancias neuroquímicas, más bien recónditas, vinculadas con las ganas que siente una persona de 
establecer relación sentimental, y quizás íntima, con otra. 
Este fenómeno de atracción natural se da más a menudo cuando las personas que ponen a trabajar 
dichas sustancias pertenecen a sexos opuestos. El hipotálamo de cada una se encargará enseguida, sin 
medir consecuencias, de manejar el asunto y derivar ese entusiasmo por sesgados meandros 
fisiológicos. 
La pregunta es ésta: ¿uno debe ver con alegría o con tristeza y resignación que la feniletilamina y 
etcétera precipiten el galope de nuestro corazón, dado a denunciar con más elocuencia que cualquier 
otro músculo la traviesa circunstancia del enamoramiento? 
La respuesta está contenida en un título de primera página de LA NACION del 26 de junio: "El amor 
anula una parte del cerebro". Científicos ingleses advierten que los seres humanos contraen súbito 
estado de bobez cuando se enamoran y que sólo las perturbaciones químicas que genera el amor 
consiguen que la vida se les antoje color de rosa. 
Según la doctora Fisher, la caja craneana brinda cobijo al llamado sistema límbico, responsable de 
que uno se la pase en el limbo mientras está enamorado y, por si fuera poco, de irradiar tórrida 
influencia a otras regiones del organismo. El sistema límbico hace lo que puede para que uno 
manifieste conductas instintivas, y la de prodigar efusiones amorosas es la que más eficazmente 
contribuye a que la mente se convierta en jalea de membrillo. Los investigadores de la Universidad de 
Londres admiten que el cerebro humano funciona a medias cuando el amor escuece, y que el más 
prosaico metejón basta para obnubilar toda clase de pensamientos maliciosos o negativos. 
A esta certeza arribó también el prestigioso biólogo Erotófilo Peribáñez, cuyo libro de autoayuda 
Impaciencias de la libido lo revela convencido de que la vida es bella sólo cuando uno tiene a quien 
arrullar. "Enhorabuena la irracionalidad del sentimiento amoroso, bloquea una buena porción del 
cerebro -se regocija-. Si normalmente utilizamos nuestra materia gris para elucubrar ideas 
especulativas, rebosantes de egoísmo y bronca, casi siempre despojadas de generosidad y gentileza, es 
una suerte que, en cuanto nos enroscamos en un incipiente flirt, nuestra capacidad de pensar supere 
apenas a la de una almeja." 

(FIRPO, Norberto. Amor Contra Cerebro. Disponível em < wwwlanación.com>. Acesso em: 10 jul. 2004.) 



54ª QUESTÃO 

O conselho do autor, na linha 1, deve-se ao fato de as quatro palavras 

A) apresentarem dificuldade importante em sua pronúncia. 
B) serem usadas de forma muito equivocada pela autora.  
C) significarem domínio de seres humanos sobre animais.  
D) envolverem significações de caráter demasiado íntimo. 
E) aparecerem excessivamente no texto da antropóloga. 

55ª QUESTÃO 

DELETREAR (Linha 2) deve ser traduzida por 

A) soletrar. 
B) eliminar. 
C) copiar.  
D) decorar. 
E) repetir. 

56ª QUESTÃO 
Deduz-se da passagem "contribuye a que la mente se convierta en jalea de membrillo" (linha 21) que o sistema límbico acaba 
por 
A) provocar uma grave crise de hiperglicemia. 
B) diminuir o poder de raciocínio do apaixonado. 
C) transformar o cérebro em outra parte do corpo. 
D) aumentar a agressividade dos namorados. 
E) ampliar a capacidade de discernimento do ser. 

57ª QUESTÃO 

Depreende-se do texto que o amor é 

A) aconselhável, porque melhora as condições físicas do ser. 
B) inconveniente, porque bloqueia uma parte do cérebro.  
C) preconceituoso, porque discrimina os homossexuais. 
D) detestável, porque faz sofrerem todos os apaixonados.  
E) desejável, porque melhora a conduta dos seres humanos. 

58ª QUESTÃO 
Que alternativa contraria a idéia do autor sobre o efeito que o enamoramento provoca? 

A) Torna as pessoas mais felizes. 
B) Faz o ser humano mais solidário. 
C) Ativa o cérebro dos envolvidos. 
D) Acentua o otimismo das criaturas. 
E) Diminui a propensão à mesquinhez. 

59ª QUESTÃO 

A opção que contém o significado de "freqüentemente" é 

A) por encima de (linha 1). 
B) a menudo (linha 6). 
C) más bien (linha 4).  
D) a medias (linha 22). 
E) apenas (linha 30). 

60ª QUESTÃO 

O provérbio que sintetiza a idéia contida no texto é: 

A) Donde hay amor hay dolor. 
B) Donde no hay celos no hay amor. 
C) El amor entra con canto y sale con llantos. 
D) El amory el vino sacan al hombre del tino. 
E) Hay que darle al niño malo, más amor y menos palo. 


