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INSTRUÇÕES
 

1.       Confira, abaixo, seu nome e número de inscrição. Assine no local indicado.
 

2.       Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Após autorização 
confira a opção para Língua Estrangeira Moderna correspondente à sua 
inscrição.

 
3.       A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo 
permitidas perguntas aos Fiscais.

 
4.       Nesta prova, há dois tipos de questões:

Questão discursiva, na prova de Redação.
Questões de múltipla escolha, nas provas de Língua Portuguesa, Literatura e 
Língua Estrangeira Moderna, em que há somente uma alternativa correta.

 
5.       Ao receber a folha de respostas, examine-a e verifique se os dados nela 
impressos correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade, 
comunique-a imediatamente ao Fiscal.

 
6.       Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em 
cada questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta de tinta preta 
ou azul-escura.

 
7.       Na folha de respostas, a marcação de mais de uma alternativa em uma 
mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do círculo destinado 
para cada marcação anulam a questão. 

 
8.       Não haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento.

 
9.       Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os 
candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, 
eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não-cumprimento destas exigências 
implicará a exclusão do candidato deste Concurso.

 
10.   Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. 
Aguarde autorização para devolver, em separado, a folha definitiva da 
redação, o caderno de prova e a folha de respostas, devidamente 
assinados.

 
11.   O tempo para o preenchimento da folha de respostas está contido na 
duração desta prova.

 
DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

 

1
 

 
SALA-CARTEIRA

  
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

  
NOME DO CANDIDATO
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INGLÊS

 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 a 03.

 

7/12/2005   7:14:58 PM by Dr. Paul Berger

 

Increased oil recovery

 

There is more than 60% of all the oil still remaining in domestic wells in the US that have been abandoned by the major oil 
companies. Many new technologies have been developed to recover this oil and the current price/barrel of 50-60 more than 
absorbes the cost of implementing this technology. Chemicals have been developed and proven effective in fields throughout 
the world that can recover 15-40% of this oil. Why can’t this technology be used here in the US? It would make us less 
dependent on foreign oil. It would provide jobs for domestic oilfield workers and revenue for local communities and it has less 
risk than drilling and exploring for new sources of oil since the oil is known to be there and the wells are already in place. I

 

believe the implications of developing our own oil field reserves are more widespread than just providing additional energy.
Reply to this comment

 

Comments and opinions posted on willyoujoinus.com, including those of the Expert Contributors, are the opinions of the 
individual contributor and may not express the views or beliefs of Chevron Corporation.
(Disponível em: <http://www.willyoujoinus.com/discussion>. Acesso em: 14 jul. 2005.)

 

01-  Com base no texto, é correto inferir que o emissor desse texto é:

 

a)    Proprietário de poços de petróleo.
b)    Reconhecido por sua assinatura.
c)    Representante da Corporação Chevron.
d)    Um especialista colaborador.
e)    Um internauta adolescente.

 

02-  Segundo o texto, haveria boas razões para o uso da tecnologia de recuperação de petróleo nos EUA, tais 
como:

 

a)    Maior auto-suficiência; aumento de empregos e de renda local; menos risco do que na exploração inédita.
b)    Menor dependência do exterior; diminuição na taxa de desemprego; exploração de novos poços.
c)    Maior auto-suficiência; aumento de empregos e de renda local; menor perigo; exploração de novos poços.
d)    Economia de 40% nos gastos com tecnologia; diminuição na taxa de desemprego; menor preço.
e)    Economia na exploração e maior lucro na comercialização; economia de 40% nos gastos com tecnologia.
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03-  É correto afirmar que a organização do conteúdo do texto contempla as seguintes fases:
a)    Abertura, operações de transação e fechamento.
b)    Enumeração de ações temporalmente subseqüentes.
c)    Apresentação de situação inicial, complicação e resolução.
d)    Constatação inicial, problematização, resolução e conclusão.
e)    Apresentação do tema, reformulação e ações desencadeadas. 

http://www.willyoujoinus.com/discussion
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Leia o texto a seguir e responda às questões de 04 a 06.

 

LINDA HOGAN
Linda Hogan is a Chickasaw writer. She is the author of several books, including Dwellings: A Spiritual History of The Natural 
World, and the novels Power, Mean Spirit, and Solar Storms. Mean Spirit was a finalist for the Pulitzer Prize. Hogan’s 
collection of poems entitled The Book of Medicines was a finalist for the National Book Critics Circle Award.
Hogan has received numerous awards, including a National Endowment for The Arts grant, a Guggenheim fellowship, the 
Lannan Award for outstanding achievement in poetry, and the Five Civilized Tribes Museum play writing award. In 1998, she 
was given the Lifetime Achievement Award from the Native Writers Circle of the Americas.
Besides poetry and fiction, Hogan’s works include nonfiction. She wrote a documentary narrative about the history of 
American Indian Religious Freedom, Everything Has a Spirit, which aired on public television. Hogan was co-editor, with 
Brenda Peterson, of Intimate Nature: The Bond Between Women and Animals and The Sweet Breathing of Plants: Women 
Writing on the Green World. These writers also co-authored the book Sightings: The Gray Whales’Mysterious Journey. 
Hogan’s The Woman Who Watches Over The World: A Native Memoir was published in 2002.
Hogan is one of three Indian writers hired by the Smithsonian National Museum of the American Indian to co-author a book 
for the museum’s grand opening. Her section of the book is on tradition and how it has been carried into recent times.
Fonte: English Teaching Forum, October 2004, p. 35.

04-  É correto afirmar que o texto tem a função de:
 

a)    Descrever um procedimento.
b)    Narrar uma história de vida.
c)    Relatar um fato acontecido.
d)    Instruir o leitor sobre um método.
e)    Apresentar argumentos sobre uma causa. 

05-  Com base no texto, é correto afirmar que a autora Linda Hogan escreve diferentes gêneros literários como:

 

a)   Novelas e narrativas de enigma.
b)   Fábulas e contos de fadas.
c)   Romances, ficção e poesia.
d)   Biografias, romances e ficção.
e)   Fábulas, documentários e novelas.

 

06-  Sobre a origem da escritora, é correto afirmar que ela é de descendência:

 

a)    Inglesa.
b)    Tcheca.
c)    Escocesa.
d)    Indígena.
e)    Alemã.
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With its fantastical musical score, its sumptuous costumes and humorous script, this really is a gem of a musical, which is in 
fact based on George Bernard Shaw’s play ‘Pygmalion’. 
Although Julie Andrews was favoured for the role of Eliza Doolittle – the downtrodden flower girl – it was Hepburn who was 
eventually cast. Although her rough cockney accent is a little hard to swallow, she excels as a reformed lady and literally 
glides in her fantastic ball dress at the end of the film. 
Rex Harrison is the definitive Henry Higgins – rude, obnoxious yet utterly charming – he handles the part with experience and 
panache. 
Of the many songs within the film, ‘I could have danced all night,’ ‘Why can’t a woman be more like a man,’ and ‘I’m getting 
married in the morning’ are some of the best. 
A little known fact about this film is that Hepburn sings none of her own songs – they were performed by an un-credited Marni 
Nixon, which is why some think Andrews should have got the role. However, I don’t think the wholesome image of Andrews 
would have suited this role and Hepburn does give a great performance, even if she is miming. 
I don’t think there are many film lovers who can resist the old-fashioned charm of this rags-to-riches tale, which features a 
fantastic script with some great one-liners, including Eliza’s faux pas at the upper class horse race. Yet my favourite line has

 

to be Higgins’s humorous closing remark: ‘Eliza, where the devil are my slippers.’
This film is the epitome of the well-made musical of yesteryear; it is beautifully acted and shot, and worth watching for its 
pure nostalgic charm, as well as a good sing along.
Fonte: SCAN, 40th Anniversary Special Edition, 2004, p.21.

 

07-  Com base nas informações fornecidas pelo texto, é correto afirmar:

 

a)    A duração de quase três horas de filme foi novidade na história cinematográfica.
b)    Os papéis dos protagonistas feminino e masculino foram muito disputados.
c)    O filme comentado foi o único musical a ganhar oito Oscars na história.
d)    Os artistas ganharam fama, inclusive a real cantora das músicas da florista.
e)    O filme e o jornal foram lançados no mesmo ano e estão celebrando 40 anos.

 

08-  De acordo com o texto de Griffin sobre o musical, assinale a alternativa cujos itens lexicais sinalizam, 
corretamente, sua apreciação com uso de substantivos e respectiva indicação ao que se referem.

 

a)    fantastical, well-made,

 

classic; ao filme.
b)    hit, gem, epitome; ao filme.
c)    sumptuous, humorous,

 

downtrodden; à personagem masculina.
d)    definitive, charming, fantastic; à personagem feminina.
e)    experience, panache, charm; à personagem masculina.

 

09-  Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, o objetivo do texto e o veículo de mídia 
especializado no qual este texto poderia ser encontrado.

 

a)    Sensibilizar o leitor para questões sociais como o preconceito; crítica literária.
b)    Comentar o filme que está passando no cinema local; eventos regionais.
c)    Apresentar o enredo do filme e uma avaliação; crítica cinematográfica.
d)    Divulgar o recorde de Oscars ganhos por um musical; crítica musical.
e)    Anunciar o musical que será reprisado no cinema local; eventos locais.

 

10-  De acordo com o texto, é correto afirmar:

 

a)    Julie Andrews era favorita para o papel de Eliza Doolittle, mas quem ficou com o papel foi Audrey Hepburn.
b)    A voz de Julie Andrews favoreceu a escolha de Audrey Hepburn para o papel de Eliza Doolittle.
c)    No caso do papel de Henry Higgins, a disputa foi entre Rex Harrison e George Bernard Shaw.
d)    A história da florista pobre Eliza Doolittle e do aristocrata Henry Higgins é baseada em fatos reais.
e)    Audrey Hepburn foi dublada por uma outra atriz cujo nome é Marni Nixon que não foi paga por isso.

 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 07 a 10.
MY FAIR LADY
By Rachael Griffin
My Fair Lady
George Cukor, Audrey Hepburn, Rex Harrison, Wilfrid Hyde-White, Stanley Holloway 
Running time: 170 min
This 1964 classic musical was a certified hit as soon as it was released, winning no less than eight Oscars, including film of 
the year, and it’s not difficult to see why.
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