
http://www.cops.uel.br/concursos/unicentro_2006/portugues_ingles.html

Universidade Estadual do Centro-Oeste
1º Concurso Vestibular 2006

18/09/05

 
 
 
 
 

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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LITERATURA

 

01-  “Quando terminou a conferência das três, a comadre entendeu que era chegado o momento de começar a 
pregação ao Leonardo, e começou nestes termos:
 Rapaz dos trezentos demos, valham-me os serafins... tu tens nessa cabeça pedras em vez de miolos; o sol não 
cobre criatura mais renegada do que tu. És um vira-mundo; andas feito um valdevinos sem eira nem beira nem ramo de 
figueira, sem ofício nem benefício, sendo pesado a todos nesta vida...”
(ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de um sargento de milícias. São Paulo: Moderna, 1984. p. 157.)

 

Assinale a alternativa que explica, corretamente, a fala da comadre no trecho.

 

a)    A fala da comadre a Leonardo tem o objetivo de deprimi-lo, em função da raiva que ela sente por ele e por 
suas aventuras mirabolantes.
b)    A advertência da comadre é parte de seu plano para livrar-se das responsabilidades com o afilhado, o que se 
concretiza depois, quando ela o encaminha para o serviço militar.
c)    A atitude enérgica da comadre coexiste com outras ocasiões em que implora a autoridades favores e 
clemência para o afilhado.
d)    A reprimenda da comadre é uma avaliação rigorosa, pois o afilhado já se mostrava responsável e trabalhador, 
embora desprovido de sorte.
e)    A rispidez da comadre explica-se pela firme decisão de pôr fim às aventuras amorosas de Leonardo com 
Vidinha e Luisinha.

02-  Leia o trecho a seguir.

 

“  Severino retirante,
deixe agora que lhe diga:
eu não sei bem a resposta
da pergunta que fazia, 
se não vale mais saltar
fora da ponte e da vida;
nem conheço essa resposta,
se quer mesmo que lhe diga;
é difícil defender,
só com palavras, a vida,
ainda mais quando ela é
esta que vê, severina;
mas se responder não pude
à pergunta que fazia,
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ela, a vida, a respondeu
com sua presença viva.”

(MELO NETO, João Cabral de. Os melhores poemas de João Cabral de Melo Neto. Sel. de Antônio Carlos Secchin. São Paulo: 
Global, 1985. p.122.)

Sobre o trecho de “Morte e vida severina”, considere as afirmativas a seguir.
I.     A “resposta da pergunta” é ignorada porque o mestre desconhece um motivo que possa combater o 
desespero.
II.    O “saltar fora da ponte e da vida” corresponde ao desejo de suicídio expresso por Severino.
III.   A “vida severina” é um modo de caracterizar o sofrimento e a fome que atormentam os retirantes.
IV.   A “presença viva” da vida é uma referência ao nascimento do filho de Severino.

Estão corretas apenas as afirmativas:

a)    I e II.
b)    I e III.
c)    III e IV.
d)    I, II e IV.
e)    II, III e IV.
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03-  Assinale a alternativa em que há a correta relação entre a protagonista do romance O Quinze e as 
personagens femininas das demais obras literárias.

 

a)    Assim como Cordulina, de O Quinze, Conceição é caracterizada pela consternação diante dos problemas que 
afligem a região onde habitam.
b)    Assim como Vidinha, de Memórias de um sargento de milícias, Conceição é uma personagem hesitante, 
vinculada às camadas nobres da sociedade.
c)    Assim como Marcela, de Memórias póstumas de Brás Cubas, Conceição é marcada pela inocência e pela 
ingenuidade nas relações amorosas e em suas iniciativas de consertar o mundo.
d)    Assim como Luísa, de O Primo Basílio, Conceição revela-se sonhadora e impregnada dos ideais românticos 
que conduzem ambas à frustração amorosa, originando suas aproximações de causas sociais e políticas.

e)    Assim como Juliana, de O Primo Basílio, Conceição, imbuída de um altruísmo, dedica-se a auxiliar os que 
estão ao seu redor, sem querer nada em troca.

 

Leia o trecho a seguir, extraído das últimas páginas do último capítulo de O Primo Basílio, e responda às questões 
04 e 05.

 

“Basílio não respondia. Desde que chegara a Santa Apolônia, recordações do Paraíso, da casa de Luísa, de todo 
aquele romance do Verão passado, começavam a voltar, a atraí-lo, com um encanto picante. Fora encostar-se à 
vidraça. Uma lua fria, lívida, corria agora entre grossas nuvens cor de chumbo; às vezes uma grande malha luminosa 
caía sobre a água, faiscava; depois tudo escurecia; vagas mastreações desenhavam-se na obscuridade difusa; e algum 
fanal de navio tremeluzia friamente.
 Que fará ela a esta hora!  pensava Basílio.  Naturalmente, deitava-se... Mal sabia que ele estava ali, num quarto 
do Hotel Central...
[...]
Basílio sorriu, o seu olhar errou um pouco pelo tecto; certas recordações das belezas dela, do seu temperamento 
amoroso, trouxeram-lhe uma vaga voluptuosidade; espreguiçou-se.  Que diabo!  disse  e uma linda rapariga! 
Vale imenso a pena!  Bebeu mais um cálice de conhaque, e daí a pouco dormia profundamente. Era meia-noite.
Àquela hora Jorge acordava, e sentado numa cadeira, imóvel, com soluços cansados que ainda o sacudiam, pensava 
nela.”
(QUEIROZ, Eça de. Obras de Eça de Queiroz. Porto: Lello & Irmão. [s.d.]. v.1. p. 1146-1147.)

 

04-  Assinale a alternativa que explica, corretamente, a atitude de Basílio no trecho.

 

a)    No trecho, percebe-se a crueldade de Basílio que, desprezando a doença de Luísa, ainda anseia ter encontros 
amorosos com a prima.
b)    O trecho destaca a irresponsabilidade e o egoísmo de Basílio que, mesmo sabendo que ela já estava morta, 
continua referindo-se a ela como uma pessoa viva que pode lhe dar prazer.
c)    O trecho expõe, quando Basílio descobre que Luísa já estava morta, um de seus raros momentos de 
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melancolia, em decorrência das recordações dos encontros lascivos com a prima.
d)    O trecho retrata o remorso de Basílio, que é atormentado ainda pelo medo de ter seu romance desmascarado 
pelo marido de Luísa.
e)    O trecho revela o interesse de Basílio por Luísa, motivado pela aventura e pelo desejo de prazer físico que não 
chegam a perturbá-lo tanto a ponto de lhe tirar o sono.



 

05-  Sobre o comportamento de Basílio e o de Jorge no trecho, é correto afirmar:

 

a)    O confronto entre os comportamentos de Basílio e de Jorge é mais um dos traços românticos da obra de Eça, 
por ressaltar a soberania da mulher, alheia aos desconfortos masculinos.
b)    O desequilíbrio entre as atitudes de Basílio e de Jorge evidencia o contraste entre motivações românticas e 
realistas, ainda que Luísa se apresente imune diante deste choque e do papel irrelevante do dinheiro no seu rumo 
sentimental.
c)    A aparente divergência nas atitudes de Jorge e de Basílio é desfeita pela constatação de que ambos, movidos 
por temperamentos românticos, foram incapazes de satisfazer o ímpeto sexual de Luísa, que sai em busca de 
outros amantes.
d)    A diferença entre as atitudes de Jorge e de Basílio ilustra o choque entre valores românticos e realistas neste 
romance, sugerindo que os últimos levam vantagem sobre os primeiros, com base no malogro de Luísa e de seu 
marido.
e)    O descompasso nas atitudes de Jorge e de Basílio confirma a crítica aos valores românticos no romance, pois 
a morte de Luísa funciona como condenação à repressão dos instintos e como decretação da perversidade 
feminina, representada pelo fato de Luísa, mesmo após a doença, continuar se encontrando com o amante.
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