


INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, número de inscrição e assine no local indicado na capa.

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

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

4. Este caderno de provas contém questões objetivas, com 5 (cinco) alternativas cada uma, indicadas com
as letras A, B, C, D e E, além da Prova de Redação que serão respondidas por todos os candidatos aos
Cursos dos Grupos de A a E, de acordo com o quadro abaixo.

Prova de  Língua e Literatura
1ª parte: Prova de Redação
2ª parte: Língua Portuguesa - 15 questões

   Literatura - 05 questões
   Língua Estrangeira Moderna - 10 questões de Inglês
   e 10 questões de Espanhol

5. Responda somente às questões da língua escolhida no ato da inscrição.

6. 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.

7. Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo o
círculo correspondente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul-escuro e assine no local apropriado.

8. 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. É de sua
inteira responsabilidade a transcrição de suas respostas.

9. Não haverá substituição, em hipótese alguma da folha de respostas.

10.Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de
livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógios. O não-cumprimento dessas
exigências implicará a exclusão do candidato deste Processo Seletivo.

11.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 provas e a folha de respostas,
devidamente assinados.

12.Esta prova terá, no máximo, 4 horas de duração, incluindo o tempo destinado à transcrição de suas
respostas e elaboração da redação.



LITERATURA   -  QUESTÕES de 1 a 5

INSTRUÇÃO:
Para responder a essas questões, identifique
APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e
marque  a  letra  correspondente na Folha de
Respostas.

_______________________ Questão 1
Leia, atentamente, este soneto e, em seguida,
marque (V) para as afirmativas verdadeiras e  (F)
para as falsas.

II
Mário Quintana

Dorme ruazinha... É tudo escuro...
E os meus passos, quem é que pode ouvi-los?
Dorme o teu sono sossegado e puro,
Com teus lampiões, com teus jardins tranqüilos...

Dorme... Não há ladrões, eu te asseguro...
Nem guardas para acaso persegui-los...
Na noite alta, como sobre um muro.
As estrelinhas cantam como grilos...

O vento está dormindo na calçada.
O vento enovelou-se como um cão...
Dorme, ruazinha... Não há nada...

Só os meus passos... Mas tão leves são
Que até parecem, pela madrugada,
Os da minha futura assombração...

(   ) As rimas estão alternadas ou cruzadas.
(   ) Quanto à métrica, trata-se de um alexandrino.
(   ) Em todos os versos, o ritmo está marcado nas
      sextas sílabas.
(   ) Em “Nem guardas para acaso persegui-los...” –
      Nota-se uma aliteração.
(   ) As    reticências    denotam   sugestão    pelo
      prolongamento imaginativo do conteúdo.
(   ) Em  “As estrelinhas  cantam (...)”  e   “O  vento
        está dormindo (...)” – Existe a figura denominada
      prosopopéia.

Assinale a opção CORRETA.

A) V, F, V, V, V, F
B) V, F, F, V, V, V
C) F, F, V, V, F, V
D) F, F, F, F, V, V
E) V, F, V, V, F, F

_______________________ Questão 2
Considerando a análise de A HORA DA ESTRELA,

 

de
Clarice Lispector, assinale a afirmativa FALSA.

A) Olímpico revela bem os anseios de uma sociedade
carcomida por dentro e que procura ostentar uma
aparência dourada. Nesse sentido, é bastante
simbólico o fato de Olímpico ter extraído um
“canino perfeito”, colocando no lugar “um dente
de ouro faiscante.”

B) Tendo como ponto de partida a protagonista de A
Hora da Estrela, pode-se dizer que um dos
propósitos do livro é a busca do “coração
selvagem”, isto é, a procura do estado  natural,
pré-lógico, em que o ser era feliz por não estar
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atolado no lamaçal em que se encontra.
C) A problemática apresentada em A Hora da Estrela

é de ordem existencial: o romance expõe o drama
do homem moderno, desfigurado e
descaracterizado pelas imposições da “sociedade
técnica” de hoje.

D) Olímpico declara, várias vezes, que se parece com
Macabéa: “Pareço conhecer nos menores detalhes
essa nordestina, pois se vivo com ela. E como
muito adivinhei a seu respeito, ela se me grudou
na pele qual melado pegajoso ou lama negra”.

E) Macabéa acumula em seu corpo franzino, “herança
do sertão”, todas as formas de repressão cultural,
o que a deixa alheada de si e da sociedade.
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________________________ Questão 5
Os trechos abaixo propostos apontam,
significativamente, para as obras de que foram
extraídos. Analisando-os, cuidadosamente, relacione
as colunas.

(1) O PRIMO BASÍLIO
(2) PRIMEIRAS ESTÓRIAS
(3) O AUTO DA COMPADECIDA
(4) O GUARDADOR DE REBANHOS

( ) “Esse era um cachorro inteligente. Antes de morrer,
olhava para a torre da igreja toda vez que o sino
batia. Nesses últimos tempos, já doente para morrer,
botava uns olhos bem compridos para os lados daqui,
latindo na maior tristeza. Até que meu patrão
entendeu, com a minha patroa, é claro, que ele queria
ser abençoado pelo padre e morrer como cristão.”

( )  “Apanhou-me a carta, não sei como, por um
descuido meu! Ao princípio pediu-me seiscentos mil-
réis. Depois começou a martirizar-me... Tive de lhe
dar  vestidos, roupa, tudo! Mudou de quarto, servia-
se dos meus lençóis, dos finos. Era a dona da casa.
O serviço quem o faz sou eu!... Ameaça-me todos os
dias, é um monstro.”

( ) “Sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que
ninguém soube mais dele. Sou homem, depois desse
falimento? Sou o que não foi, o que vai ficar caldo.
Sei que agora é tarde, e temo abreviar com a vida,
nos rasos do mundo. Mas, então, ao menos que, no
artigo da morte, peguem em mim, e me depositem
também  numa canoinha de nada, nessa água, que
não pára de longas beiras: e, eu,  rio abaixo, rio
afora, rio adentro – o rio.”

( ) “Toda a gente sabe isso, / Mas poucos sabem
qual é o rio da minha aldeia/E para onde ele vai/E
donde ele vem./E por isso, porque pertence a menos
gente,/É mais livre e maior o rio da minha aldeia.”

A opção CORRETA é

A) 3-4-1-2
B) 4-2-3-1
C) 3-1-2-4
D) 1-3-4-2
E) 2-4-1-3

_______________________ Questão 3
Todas as afirmativas abaixo, referentes a Dom
Casmurro, estão corretas, EXCETO

A) Embora o romance esteja pontilhado de referências
e alusões eruditas, percebe-se claramente, em
muitas de suas passagens,  o interesse do autor
em utilizar-se da linguagem coloquial.

B) De uma forma sutil, Machado de Assis, através
das ações e reações dos personagens do romance,
quer mostrar-nos que a vaidade, o sensualismo e
o egoísmo são os principais motivos da vida.

C) É fácil notar, após a leitura do romance, que uma
das intenções de Machado de Assis foi evidenciar
o contraste entre a degeneração moral dos
adultos e a pureza original dos sentimentos das
crianças.

D) Todo o romance se constrói conforme uma visão
realista que o autor tem da vida. Não se trata,
porém, de um realismo exterior, o que antes nele
predomina é a sondagem interna das emoções,
idéias e sentimentos.

E) Um dos aspectos mais interessantes do romance
está em que, apesar dos esforços do narrador no
sentido de afirmar a infidelidade da esposa, o leitor,
ao fim da narrativa, sente-se incapaz de um
veredito definitivo sobre essa infidelidade.

_______________________ Questão 4
Todas as passagens de IRACEMA, de José de Alencar,
estão

 

corretamente explicadas, EXCETO

A) “Iracema, sentindo que se lhe rompia o seio, buscou
a margem do rio, onde crescia o coqueiro” -
Iracema prepara-se para dar à luz a Moacir.

B) “A filha de Araquém escondeu no coração a sua
ventura. Ficou tímida e quieta como a ave que
pressente a borrasca no horizonte”  -  Iracema
entrega-se a Martim.

C) “O guerreiro branco é hóspede de Araquém. A paz
o trouxe aos campos de Ipu, a paz o guarda.
Quem ofende o estrangeiro, ofende o Pajé”  -
Iracema protege Martim da fúria de Irapuã.

D) “Rumor suspeito quebra a doce harmonia da sesta.
Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra,
sua vista perturba-se”  -  Martim aparece pela
primeira vez a Iracema, que saía do banho.

E) “Iracema preparou as tintas. O chefe, embebendo
as ramas  da pluma, traçou pelo corpo os riscos
vermelhos e pretos, que ornavam a grande nação
pitiguara”  -  O chefe pinta Martim, preparando-o
para o combate com os tabajaras.
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