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O texto abaixo - O casamento - servirá de base para as questões de 1 a 8.
TEXTO 1

O casamento
Segundo reportagem da revista Veja (ed. 11/08/99 - O casamento morreu. Viva o casamento!), nos Estados Unidos,
60% dos casamentos acabam em divórcio, na Inglaterra, são 40%. No Brasil, a incidência também não para de subir, pois,
segundo dados do IBGE, em 1985, um casal se divorciava para cada nove casamentos e, em 1995, essa proporção era
de um divórcio para cada quatro uniões.
Mas esses números não interferem na incidência do casamento. O problema é psico-fisiológico, ou seja, tem um
componente psíquico e um fisiológico (que todos têm) mantendo a vocação para casar. É mais ou menos como o jovem
que, psico-fisiologicamente, acha que sua juventude vai durar para sempre. Em relação ao casamento, todos acreditam
que não dão certo os casamentos dos outros. Dessa forma, quem se casa continua achando que seu casamento, só o
seu, será para sempre.
Infelizmente e, curiosamente, perguntando para as pessoas porque elas estão se casando, a resposta nem sempre
(ou quase nunca) será porque nós nos amamos. Na maioria das vezes, os motivos são outros: para não ficar sozinho(a);
porque todos de minha idade se casam; porque faz tempo que namoramos e agora é complicado não casarmos... e assim
por diante.
Sem dúvida, a motivação para o casamento pode ser diferente entre os sexos. Pamela Paul estudou essa questão
através de entrevistas (The Starter Marriage and the Future of Matrimony - O Primeiro Casamento e o Futuro do
Matrimônio). Excluindo a resposta padrão e unânime, não interessando aqui o grau de veracidade, de que todos estão
amando, um dos principais motivos femininos é o medo de ficar só. Funcionaria como uma espécie de cura para a solidão
e a sensação de vazio. O segundo maior motivo é o desejo de construir um lar que represente conforto e segurança.
Finalmente, em terceiro lugar, boa parte das pessoas se casou, porque viu os outros a sua volta também se casarem. Com
razões tão frívolas e fugazes, muito possivelmente, esses casamentos estarão desfeitos em alguns anos. Segundo Ailton
Amélio da Silva, 30% dos casamentos não resistem a mais de 10 anos de união.
Sinal dos tempos ou não, a motivação e os requisitos para que o casamento dê certo mudou muito. Houve épocas onde
as juras de amor eterno era a motivação quase exclusiva para nutrir as expectativas de sucesso matrimonial, hoje se fala
em afinidades de personalidade.
As expectativas de sucesso no casamento não mudaram. Como dissemos, é psico-fisiológico e normal que a pessoa
acredite que em seu caso tudo será diferente. Mas há, hoje em dia, uma consciência mais realista do "até que a morte os
separe". Casa-se por amor, evidentemente, como é de praxe, mas outras coisas passam a ter um peso mais decisivo. O
antigo quesito mulher obediente, caricaturizado na figura da mulher Amélia, passou para sexo satisfatório para ambos.
Até os provimentos do lar sofreram profunda modificação e o outrora marido provedor, orgulhoso e cumpridor de sua
missão, dá lugar à divisão das despesas. Os filhos também deixaram de ser cuidados exclusivamente pela mulher no
casamento atual.
Uma das mudanças profundas que sofreu a união conjugal foi a maneira dos casais lidarem com o prazer sexual. Não
faz tempo que o homem, estatisticamente mais comum, desejava uma mulher para casar e outra para realizar suas
fantasias sexuais. Era a dicotomia casamento-prazer. Hoje, tanto o homem quanto a mulher sabem que essas duas
coisas têm, obrigatoriamente, de andar juntas: a satisfação sexual bilateral é fundamental para a continuidade do
casamento.

Ballone GJ - O Casamento(adaptado), in. PsiqWeb, Internet, disponível em
http://sites.uol.com.br/gballone/familia/casamento.html

1. Em se tratando dos gêneros textuais, o texto 1 é um(a)
a)notícia .
b) artigo de opinião.
c) editorial.
d) artigo científico.
2. De acordo com as ideias contidas no texto 1, é correto afirmar que
a) as pessoas casam, crendo que a união delas será para sempre.
b) as juras de amor nutrem todas as expectativas de amor eterno.
c) a chamada mulher Amélia ainda é o principal objeto de desejo do homem.
d) o homem, há muito tempo, procura uma mulher para casar e outra para fantasias.
3. O autor do texto 1 defende a ideia de que
a)o casamento é uma instituição falida, já que as pessoas continuam a se casar mesmo sabendo da inevitável
separação .
b) as pessoas continuam se casando, mesmo que o amor não seja o principal motivo e haja um alto índice de
separação.
c) as pessoas continuam se casando, mesmo que o amor ainda seja o principal motivo e exista uma separação para
cada casamento.
d) o casamento ainda está vivo, mas os motivos mudaram, pois o homem procura uma parceira para dividir os
provimentos do lar.
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4. No texto 1, encontramos as seguintes estratégias argumentativas:
a) dados estatísticos e alusão histórica.
b) comparação e discurso de autoridade.
c) metáfora e paradoxo.
d) ilustração e pergunta retórica.
5. Considere o enunciado abaixo:
Até os provimentos do lar sofreram profunda modificação...
O termo grifado acima tem o mesmo sentido em
a) Ele chegou até mim e pediu-me em casamento.
b) Até o próximo ano, eu me caso.
c) O noivo arrastou-se até a igreja.
d) Todos se casaram, até eu.
Considere o fragmento para responder às questões 6 e 7.
Mas esses números não interferem na incidência do casamento. O problema é psico-fisiológico, ou seja, tem um
componente psíquico e um fisiológico (que todos têm) mantendo a vocação para casar.
6. É correto dizer que o elemento coesivo "mas", em destaque no fragmento, poderia ser substituído, sem prejuízo
semântico, por
a) pois.
b) portanto.
c) por isso.
d) porém.
7. O termo "ou seja", destacado no fragmento, serve para introduzir um(a)
a) soma.
b) retificação.
c) esclarecimento.
d) hipótese.
8. Observe o emprego da vírgula no fragmento a seguir:
No Brasil, a incidência também não para de subir...
Assinale a alternativa cujo enunciado apresente um emprego de vírgula que obedeça ao mesmo princípio de uso do
fragmento acima.
a) Casa-se por amor, mas outras coisas passam a ter um peso mais decisivo.
b) Na maioria das vezes, os motivos para casar são outros...
c) Amor, solidão e inveja são causas comuns para as pessoas se casarem.
d) O homem procurava uma parceira obediente, e a mulher almejava um lar seguro.
Considere o texto abaixo para responder às questões de 9 a 11.
TEXTO 2

Meu Bem-Querer
Djavan

Meu bem querer
É segredo, é sagrado
Está sacramentado
Em meu coração
Meu bem querer
Tem um quê de pecado
Acariciado pela emoção

Meu bem querer
Meu encanto, estou
sofrendo tanto
Amor, e o que é o sofrer
Para mim que estou
Jurado pra morrer de amor
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9. Embora Meu Bem-Querer seja uma composição contemporânea, é correto afirmar que
a) apresenta características da escola barroca, pois o eu lírico expressa um amor inatingível.
b) apresenta características da escola romântica, pois tematiza o amor universal.
c) apresenta características da escola romântica, pois o eu lírico expressa o sofrimento amoroso como ideal a ser
cultivado.
d) apresenta características da escola barroca, pois tematiza o amor ideal.
10. Na canção de Djavan, o subjetivismo é marca da
a) função conativa, pois o eu lírico apela para a sensibilidade do ser amado .
b) função emotiva, caracterizada pela presença de pronomes e verbos na primeira pessoa.
c) função poética, caracterizada pela seleção e combinação das palavras, de forma especial e particular.
d) função referencial, pois se destaca o conteúdo da mensagem: o sofrimento amoroso.
11. A repetição do verso "Meu bem querer" e o exagero do sentimento expresso em "jurado pra morrer de amor"
consistem, respectivamente,
a) numa anáfora e numa hipérbole.
b) numa gradação e numa hipérbole.
c) numa gradação e numa metáfora.
d) numa anáfora e num eufemismo.
Considere o texto abaixo para responder às questões de 12 a 15.
TEXTO 3
As mulheres que quero
Lívio Oliveira

Não quero mulheres em pretoe-branco,
nem em cinza.
Quero mulheres a cores,
mulheres com o brilho
das manhãs de sol
de Tabatinga
ou de Honolulu.
Mulheres que deitam
e dormem, de repente,
não se doam,
doem-se,
doença do tédio.

Quero as mulheres verdes,
mulheres cor de rosa,
mulheres azuis,
como o céu do sertão
do Cauaçu.
Quero a mulher que vibra,
a mulher com tremores,
a mulher sem pudores,
a mulher que me crava os
dentes,
aquela que parte suas unhas
nas minhas costas.

Lívio Oliveira. As mulheres que quero (adaptado). In: Jornal de poesia. Internet, disponível em:
www.revista.agulha.nom.br/liviooliveira.html

Cauaçu = sítio pertencente ao Munícipio de São Vicente, RN.
Tabatinga = praia do litoral do Rio Grande do Norte.
Honolulu = cidade e capital do estado norte-americano do Havaí
12. Nos versos do texto 3, o poeta potiguar, Lívio Oliveira, descreve uma mulher
a) angelical.
b) idealizada.
c) carnal.
d) inacessível.
13. Nos versos "como o céu do sertão / do Cauaçu", os termos em destaque indicam, respectivamente,
a) qualidade - qualidade.
b) qualidade - lugar.
c) lugar - qualidade.
d) lugar - lugar.
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Considere a tirinha abaixo para responder às questões 14 e 15.
TEXTO 4

14. De acordo com o texto 4, é correto afirmar que
a) Hagar, explicitamente, pede a Helga que lhe sirva café na cama.
b) Hagar, sutilmente, sugere a Helga que lhe sirva café na cama.
c) Helga, raramente, servia café na cama a Hagar.
d) Helga, costumeiramente, servia café na cama a Hagar.
15. No trecho “Eu só disse que sentia falta”, o elemento linguístico em destaque denota
a) limitação.
b) exclusão.
c) inclusão.
d) explanação.

Prova de Matemática
16. Lisarb está medindo o comprimento de um compasso com uma régua. A régua, como mostra a figura, está graduada
em centímetros. O comprimento do compasso é
a) 5,3 cm.
b) 7,3 cm.
c) 6,3 cm.
d) 4,3 cm

17. Na última semana do mês de dezembro de 2010, os alunos, concluintes do curso de Informática do Campus Natal
Zona-Norte do IFRN, realizaram uma visita técnica ao Instituto Atlântico e a IVIA com sede na capital cearense. Para essa
aula de campo, foram utilizados dois ônibus. No primeiro, entraram 47 alunos e no segundo, apenas 21. A opção que
indica corretamente quantos alunos devem passar do primeiro para o segundo ônibus de forma a transportar a mesma
quantidade de alunos nos dois ônibus é:
a) 34.
b) 13.
c) 16.
d) 31.
18. Iferina resolveu fazer uma poupança para pagar os custos do seu casamento. Começou depositando R$ 100,00 no
primeiro mês, R$ 130,00 no segundo, R$ 160,00 no terceiro, e assim por diante. Continuando nessa sequência de
depósitos mensais, Iferina terá economizado após 10 meses
a) R$ 3.260,00.
b) R$ 2.840,00.
c) R$ 2.350,00.
d) R$ 3.020,00.
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19. Nos últimos dias, os principais jornais do estado estamparam, na manchete principal, a seguinte notícia: "ANP
registra queda em preços nos litros de etanol e gasolina no Rio Grande do Norte". Considerando que um se reservatório
está com 40 litros de uma mistura de 10% de etanol e 90% de gasolina, se acrescentarmos 20 litros de etanol nesse
reservatório, a porcentagem de etanol na nova mistura será de
a) 24%.
b) 40%.
c) 20%.
d) 60%.
20. Considere os dados apresentados na tabela a seguir, obtidos pelo movimento de um automóvel que se desloca em
linha reta ao longo de uma rodovia.
t(s) 2
d(m) 16

5
y

x
196

11
484

A distância (d), percorrida pelo automóvel, partindo do repouso, é diretamente proporcional ao quadrado do tempo (t).
Considerando-se os valores dados na tabela em questão, o valor de x + y é:
a) 47.
b) 107.
c) 117.
d) 97.

Fot o: Iêda Maria

21. A figura abaixo mostra a atual sede da arquidiocese de Natal, a "Catedral Metropolitana de Natal", que se destaca pela
construção moderna e diferente do estilo comumente visto em igrejas católicas.

x

A seguir, temos um esboço utilizando parte do gráfico da função f, cuja equação é dada por f(x) = 2 + 1.

y

f(x)
B (B, 5)

A (0, a)
0

x

Suponha que este gráfico represente o contorno lateral da cobertura da Catedral Metropolitana de Natal e considerando
as coordenadas dos pontos A e B, mostrados no mesmo, os valores de a e b, apresentados no gráfico, são,
respectivamente
a) 2 e 4.
b) 1 e 3.
c) 2 e 2.
d) 1 e 4.
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22. Para os festejos do Dia das Crianças, uma fábrica de doces distribuirá caixas de bombons de morango. O número de
bombons de morango poderá ser dividido igualmente entre 2, 5, 6 e 7 pessoas, não sobrando nenhum bombom. O
menor número de bombons que essa caixa deverá conter será
a) 210.
b) 420.
c) 105.
d) 180.
23. O gráfico abaixo representa as Taxas de Separação Judicial e de Divórcio entre 1995 a 2005 no Brasil, segundo dados
do IBGE.
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Fonte: IBGE?DPE?COPIS. Estatísticas do Registro Civil - 2005.

Taxa de separação judicial

Taxa de divórcio

Analisando o gráfico, é correto afirmar que
a) em 1999, a taxa de divórcio foi 2% maior que a taxa de separação judicial.
b) no caso do divórcio, em 2005, foi atingida a maior taxa desde 1995.
c) a taxa de divórcio foi sempre crescente entre 1995 e 1999.
d) a menor diferença entre as taxas de divórcio e as taxas de separação judicial foi atingida no ano de 2004.
24. Maria pretende presentear sua irmã, que está comemorando 15 anos de casamento (Bodas de Cristal), com artigos de
beleza. Na primeira loja que visitou, o preço de 3 hidratantes e 2 kits maquiagem é de R$ 115,00; na segunda loja visitada
o preço de 4 hidratantes e 3 kits maquiagem é de R$ 164,00. Se o preço de cada hidratante e do kit maquiagem é o mesmo
nas duas lojas, é correto afirmar que 2 hidratantes e 1 kit maquiagem, comprados por Maria custaram
a) R$ 72,00.
b) R$ 81,00.
c) R$ 94,00.
d) R$ 66,00.
25. Lisarb estava brincando de organizar bolinhas, como mostra a figura:

O número de bolinhas necessárias para fazer o próximo triângulo é
a) 28.
b)12.
c) 21.
d)15.
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Corpo
Alumínio
Aço
Mercúrio
Platina

Massa (m)
540 g
2730 g
680 g
3210 g

Volume (V)
200 cm3
350 cm3
50 cm3
150 cm3

26) A densidade (d) de um corpo é indicada por um número obtido pela expressão d = m , em que (m) é a massa em
V
gramas, e V é o volume, em centímetros cúbicos.
A massa e o volume de quatro metais são dados no quadro seguinte:
Analisando-se as informações apresentadas, é correto afirmar que
a) a densidade da Platina é maior que a densidade do Alumínio .
b) a densidade do Alumínio é menor que a densidade do Aço.
c) a densidade do Mercúrio é 13,6 g/cm3.
d) a densidade do Aço é 8,7 cm3.
27) Atualmente, no IFRN, os campi Natal-Central, Natal-Zona Norte e Currais Novos estão com a merenda implantada a
partir do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
A tabela abaixo indica os valores calóricos dos alimentos fornecidos na merenda dos alunos.

Alimentos
Uma fatia de pão
Um litro de leite
Uma banana
1000 g de queijo

Valor calórico
65 kcal
550 kcal
80 kcal
3.200 kcal

O valor calórico de um lanche composto por duas fatias de pão, um copo de 200 ml de leite, uma fatia de queijo de 20g e
uma banana é
a) 384 kcal.
b) 362 kcal.
c) 356 kcal.
d) 378 kcal.
28. Após ser lançada a logomarca que representa a nomeação de Natal como sede da Copa
do Mundo de 2014, o estudante Lisarb, numa sala de aula do Campus Natal-Central,
escreve no quadro a seguinte sequência: NATAL2014NATAL2014NATAL2014NATAL20...
Observe, por exemplo, que, na 3ª posição, temos a letra T e, na 17ª posição, o algarismo 1.
Seguindo esse raciocínio, o elemento que aparecerá na 2012ª posição da sequência é
a) 1.
b) L.
c) 4.
d) A.

Fonte: http://www.idema.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/govrn/galeria/enviados/Logomarca_Natal_2014.jpg

29. Um casal planeja ter 4 filhos. Sabendo que a chance ou a probabilidade de cada um dos filhos nascer do sexo
masculino ou feminino é a mesma, é correto afirmar que a probabilidade de que sejam todos do sexo feminino é
a) 1 .
8
b) 1 .
16
c) 1 .
4
d) 1 .
2
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30. Considere o fragmento do texto 1, O casamento, da prova de Português:
"Infelizmente e, curiosamente, perguntando para as pessoas porque elas estão se casando, a resposta nem sempre (ou
quase nunca) será porque nós nos amamos. Na maioria das vezes, os motivos são outros: para não ficar sozinho(a),
porque todos de minha idade se casam, porque faz tempo que namoramos e agora é complicado não casarmos... e assim
por diante".
Considerando que 150 pessoas responderam à pergunta e as respostas foram: (I) porque nós nos amamos, (II) para não
ficar sozinho(a), (III) porque todos de minha idade se casam ou (IV) porque faz tempo que namoramos e agora é
complicado não casarmos.
Veja o gráfico de setores com os resultados.

LEGENDA:
(I) porque nós nos amamos: 10% das pessoas
(II) para não ficar sozinho(a): 60 pessoas
(III) porque todos de minha idade se casam: 30% das pessoas
(IV) porque faz tempo que namoramos e agora é complicado não casarmos: 30 pessoas
Analisando as informações apresentadas, conclui-se que
a) 45 pessoas entrevistadas responderam “porque todos da minha idade se casam”.
b) 35% das pessoas entrevistadas responderam “para não ficar sozinho(a)”.
c) 10 pessoas entrevistadas responderam “porque nós nos amamos”.
d) 30% das pessoas entrevistadas responderam “porque faz tempo que namoramos e agora é complicado não
casarmos”.
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REDAÇÃO
Leia a coletânea de textos abaixo.
Para o homem, não é tão simples assim se casar com as mulheres modernas, dia a dia elas ganharam sua independência
no mercado de trabalho, ganhando sua autonomia financeira, e não sendo mais submissas a seus maridos. A evolução da
mulher no mundo gerou enormes mudanças no casamento: muitas, ao se casar, já têm uma carreira pré-definida, um bom
emprego, que muitas vezes é superior ao do marido.
Nos dias atuais, graças a grandes feministas do século XIX, as mulheres pouco a pouco foram ganhando uma maior e
melhor participação na sociedade. Surgiram empregos, direito a voto e o direito ao divórcio, sendo assim, caso a mulher
sinta-se rejeitada ou até mesmo humilhada por seu marido, e não tiver mais amor por ele, poderá - diante da justiça dos
homens - pedir a anulação de seu casamento.
Na cerimônia religiosa de um casamento, não é mais comum ver um padre ou até mesmo o pastor dizer as famosas
palavras "até que a morte os separe", é mais fácil dizer "que sejam felizes enquanto dure o matrimônio". Muitos casais
realizam a cerimônia já imaginando que, se não der certo, irão se separar e seguir suas vidas.
Thiago Senne. A mulher moderna e o casamento. In: http://casamento.culturamix.com
O casamento não faliu nem está defasado. Ele é sim uma instituição que passou por uma grande série de transformações.
Algumas positivas, outras nem tanto. Antigamente, o casamento era algo sagrado e por que não dizer? Obrigatório. Hoje
ele é mais uma escolha, como tantas que fazemos nesta vida. Além da escolha de casar, as pessoas têm a escolha de se
separar. Isso gerou uma mudança radical na estrutura familiar em si. Hoje existem famílias, chefiadas por mulher; outras
por homens; outras por um casal hetero outras por um casal homo. Ou seja: aquele padrão antigo familiar caiu por terra.
As regras familiares tornaram-se mais adaptáveis a pessoas que têm seus círculos de relacionamento cada vez mais
instáveis. Hoje em dia, é normal irmãos de pais diferentes. Filhos que se dividem entre duas casas. Homens e mulheres
que se casam por diversas vezes. Entretanto, a única coisa que não muda é justamente o fato de a família ainda ser a base
psico-social-educacional do ser humano, independente de qual seja sua estrutura.
Lady My. In: http:// br.answers.yahoo.com
O casamento é uma instituição legitimada pelo estado burguês. Portanto, atende aos interesses desse estado. O
casamento é altamente valorizado, pois interessa enquanto manutenção das classes e da ordem, já que a família "unida"
no matrimônio é vista como uma célula da sociedade na qual é a primeira instância onde os filhos, futuros cidadãos,
devem ser controlados e preparados para seguir os rumos da ordem e do progresso. A lógica dessa ideologia interessante ao estado, à igreja e até a economia - é que quem for contra a instituição casamento está sendo contra a
sociedade, contra os princípios do "homem de bem". No entanto, o número de casamentos fracassados, separações e
divórcios, mostra que essa cultura está em crise há muito tempo. O problema é que as pessoas preferem apostar - em
nome da tradição - em algo que nunca garantiu a felicidade de ninguém. O exemplo disso foi o casamento da plebeia Kate
Middleton com o príncipe William - um circo que lembrou em tudo a união de Diana com Charles. A história se repetirá? O
espetáculo continuará?
O Anticlímax. In: http:// br.answers.yahoo.com
O casamento nunca foi tão apreciado em todos os tempos como hoje em dia.
Antes da Segunda Guerra Mundial, a história mostra que as famílias eram fragmentadas por vários motivos:
trabalho insalubre, doenças, conflitos entre nações vizinhas, disputas de terras, viagens sem volta, etc. Logo após a
Segunda Guerra Mundial, os americanos introduziram o conceito de família feliz, composta por pai e mãe e uma prole
grande e sorridente. Esse conceito prevalece até hoje! Pesquisas feitas pela OMS e ONU demonstram que a família é a
base da sociedade e não adianta algumas pessoas tentarem impor que o casamento de gays, por exemplo, é aceito pela
população. Na ultima eleição, nos Estados Unidos, junto com a cédula de votação as pessoas responderam a essa
pergunta e adivinha o resultado? 95% dos americanos querem manter a família tradicional. Essa pesquisa deu igual no
resto do mundo. Apenas 5% das pessoas do mundo querem modificar o modelo de família estabelecido. Afinal, todo
mundo quer continuar tendo mãe e pai, avô e avó, irmão e irmã, tio e tia, primo e prima, amigo e amiga. As famílias têm
problemas, sim! Mas ainda é o lugar para onde todo mundo quer voltar na hora que o bicho vai pegar, não é o seu caso?
Kylle. In: http:// br.answers.yahoo.com
Com base na discussão apresentada na coletânea acima e no texto O casamento, que compõe a prova objetiva de
português, escreva um artigo de opinião, para ser publicado em um jornal da cidade. Nesse artigo, você deverá
responder à seguinte pergunta: o casamento é uma instituição defasada e falida? Não se esqueça de apresentar um
ponto de vista e argumentos que o sustentem. Dê um título ao seu texto
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Espaço destinado ao rascunho da produção textual
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Fim do espaço destinado ao rascunho da produção textual
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