
 



 

INSTRUÇÕES 
 

• Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 03 (três) temas de redações e 30 (trinta) questões que 

compõem a prova objetiva. 

• Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva e 

versão definitiva da redação. 

 

ATENÇÃO 

 

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, conforme o quadro abaixo, 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 ao 

Concurso Vestibular. 

 

Prova de Língua e Literatura 

1ª parte: Prova de Redação 

2ª parte: Língua Portuguesa – 01 à 15 questões 

              Literatura – 01 à 05 questões 

              Língua Estrangeira Moderna – 01 à 10 questões    de Inglês e 01 à 10 questões de Espanhol. 

 

5- Responda somente às questões da língua estrangeira 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, bem como 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L Í N G U A  P O R T U G U E S A  
 

Texto 1 
O Rei dos Animais 

Millôr Fernandes 
 
 Saiu o leão a fazer sua pesquisa estatística, para 

verificar se ainda era o Rei das Selvas. Os tempos 
tinham mudado muito, as condições do progresso 
alterado a psicologia e os métodos de combate 
das feras, as relações de respeito entre os 
animais já não eram as mesmas, de modo que 
seria bom indagar. Não que restasse ao Leão 
qualquer dúvida quanto à sua realeza. Mas 
assegurar-se é uma das constantes do espírito 
humano, e, por extensão, do espírito animal. Ouvir 
da boca dos outros a consagração do nosso valor, 
saber o sabido, quando ele nos é favorável, eis 
um prazer dos deuses. Assim o Leão encontrou o 
Macaco e perguntou: "Hei, você aí, macaco - 
quem é o rei dos animais?" O Macaco, 
surpreendido pelo rugir indagatório, deu um salto 
de pavor e, quando respondeu, já estava no mais 
alto galho da mais alta árvore da floresta: "Claro 
que é você, Leão, claro que é você!". 

 Satisfeito, o Leão continuou pela floresta e 
perguntou ao papagaio: "Currupaco, papagaio. 
Quem é, segundo seu conceito, o Senhor da 
Floresta, não é o Leão?" E como aos papagaios 
não é dado o dom de improvisar, mas apenas o 
de repetir, lá repetiu o papagaio: "Currupaco... não 
é o Leão? Não é o Leão? Currupaco, não é o 
Leão?". 

 Cheio de si, prosseguiu o Leão pela floresta em 
busca de novas afirmações de sua personalidade. 
Encontrou a coruja e perguntou: "Coruja, não sou 
eu o maioral da mata?" "Sim, és tu", disse a 
coruja. Mas disse de sábia, não de crente. E lá se 
foi o Leão, mais firme no passo, mais alto de 
cabeça. Encontrou o tigre. "Tigre, - disse em voz 
de estentor - eu sou o rei da floresta. Certo?" O 
tigre rugiu, hesitou, tentou não responder, mas 
sentiu o barulho do olhar do Leão fixo em si, e 
disse, rugindo contrafeito: "Sim". E rugiu ainda 
mais mal humorado e já arrependido, quando o 
leão se afastou. 

 Três quilômetros adiante, numa grande clareira, o 
Leão encontrou o elefante. Perguntou: "Elefante, 
quem manda na floresta, quem é Rei, Imperador, 
Presidente da República, dono e senhor de 
árvores e de seres, dentro da mata?" O elefante 
pegou-o pela tromba, deu três voltas com ele pelo 
ar, atirou-o contra o tronco de uma árvore e 
desapareceu floresta adentro. O Leão caiu no 
chão, tonto e ensanguentado, levantou-se 
lambendo uma das patas, e murmurou: "Que 
diabo, só porque não sabia a resposta não era 
preciso ficar tão zangado". 

 
 M O R A L: CADA UM TIRA DOS ACONTECIMENTOS A 

CONCLUSÃO QUE BEM ENTENDE. 
Disponível em <http://www.releituras.com/millor_rei.asp>. Acesso em 23 jul 

2009. 
 

Questão 01 
 O texto de Millôr Fernandes se enquadra 

tipicamente no gênero fábula.  Assinale a 
alternativa que NÃO caracteriza esse gênero 

como tal. 
a) Ficção alegórica para sugerir uma verdade ou 

reflexão. 
b) Resolução de conflitos morais e comportamentais. 
c) Crítica ao comportamento humano. 
d) História sem tempo determinado. 
e) História breve com ensinamento moral. 

 
Questão 02 
 Assinale a alternativa cujo fragmento se 

relaciona diretamente com a moral da história . 
a) “Cheio de si, prosseguiu o Leão pela floresta em 

busca de novas afirmações de sua 
personalidade.” 

b) “Os tempos tinham mudado muito, as condições 
do progresso alterado a psicologia...” 

c) “Saiu o leão a fazer sua pesquisa estatística, para 
verificar se ainda era o Rei das Selvas.” 

d) “Satisfeito, o Leão continuou pela floresta e 
perguntou ao papagaio...” 

e) "’Que diabo, só porque não sabia a resposta não 
era preciso ficar tão zangado’". 

 
Questão 03 
 A principal motivação para a pesquisa 

estatística do leão foi a 
a) mudança do comportamento entre os animais. 
b) condição de vida dos animais na selva. 
c) relação de reconhecimento de sua autoridade. 
d) fascinação pelo prestígio devotado pela opinião 

alheia. 
e) insegurança quanto ao próprio valor de 

autoridade.  
 
Questão 04 
 "Elefante, quem manda na floresta, quem é 

Rei, Imperador , Presidente da República , dono  
e senhor de árvores e de seres , dentro da 
mata?" 

 A função sintática desempenhada pelos 
elementos destacados é a de 

a) complementos nominais. 
b) sujeitos. 
c) predicativos do sujeito. 
d) objetos diretos. 
e) objetos indiretos. 
 
Questão 05 
 “Os tempos tinham mudado muito, as 

condições do progresso alterado a psicologia 
e os métodos de combate das feras, as 
relações de respeito entre os animais já não 
eram as mesmas, de modo que  seria bom 
indagar.” 

 A locução conjuntiva destacada introduz uma 
idéia de  

a) conformidade. 
b) concessão. 
c) condição. 
d) consecução. 
e) comparação. 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 06 
 Assinale a alternativa em que a preposição de  

traduz uma relação de causa . 
a) “...os métodos de combate das feras, as relações 

de respeito entre os animais já não eram as 
mesmas.” 

b) “‘Tigre, - disse em voz de estentor - eu sou o rei 
da floresta. Certo?’" 

c) “Sim, és tu, disse a coruja. Mas disse de sábia, 
não de crente. E lá se foi o Leão, mais firme no 
passo...” 

d) “E como aos papagaios não é dado o dom de 
improvisar, mas apenas o de repetir, lá repetiu o 
papagaio...” 

e) “Cheio de si, prosseguiu o Leão pela floresta em 
busca de novas informações de sua 
personalidade.” 

 
Questão 07 
 Em “O tigre rugiu, hesitou, tentou não 

responder, mas sentiu o barulho do olhar  do 
Leão fixo em si...”, a expressão destacada é 
denominada de 

a) sinestesia. 
b) metonímia.  
c) metáfora. 
d) catacrese. 
e) prosopopeia. 
 
Questão 08 
 Assinale a alternativa em que ocorre zeugma  

ou elipse . 
a) “Saiu o leão a fazer sua pesquisa estatística, para 

verificar se ainda era o Rei das Selvas.” 
b) “Os tempos tinham mudado muito, as condições 

do progresso alterado a psicologia...” 
c) “Cheio de si, prosseguiu o Leão pela floresta em 

busca de novas afirmações de sua 
personalidade.” 

d) “Três quilômetros adiante, numa grande clareira, o 
Leão encontrou o elefante.” 

e) “Cheio de si, prosseguiu o Leão pela floresta em 
busca de novas afirmações de sua 
personalidade.” 

 
As questões 9 e 10 referem-se às seguintes 

expressões:  
 
 

(1) “Divagar e sempre.” 

Disponível em <http:// www.ditados.com.br/autor.asp?autor=Millor...>. Acesso em 23 

jul 2009. 
 

(2) “Devagar e sempre” 

Expressão popular 
 
Questão 09 
 No contexto (1), Millôr Fernandes convida o 

leitor à  
a) cautela. 
b) fantasia. 
c) incoerência. 
d) inconstância. 
e) indecisão. 
 

Questão 10 
 As palavras divagar  e devagar , nos contextos 

(1) e (2), são, respectivamente,  
a) verbo e advérbio. 
b) advérbio e verbo. 
c) verbo e verbo. 
d) verbo e adjetivo. 
e) adjetivo e verbo. 
 

As questões 11 e 12 referem-se à tirinha abaixo . 
 

 
 

 
http://clubedamafalda.blogspot.com/2007_01_01_archive.html 

 
Questão 11 
 O humor da tirinha reside no fato de 
a) o sol que ilumina Mafalda e seu amigo ser o 

mesmo que iluminou grandes personagens da 
história. 

b) o verbo iluminou apresentar tanto para Mafalda 
quanto para seu amigo o sentido de clareou. 

c) o amigo de Mafalda atribuir ao Sol uma 
ancestralidade que só se pode atribuir a seres 
animados. 

d) o amigo de Mafalda entender que Colombo foi tão 
importante quanto os antigos romanos e egípcios. 

e) Mafalda ver Colombo como uma figura menos 
importante do que a dos antigos romanos e 
egípcios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 12 
 “Olha que ser o mesmo sol que  iluminou os 

antigos romanos...” 
 Assinale a alternativa que apresenta a análise 

correta do elemento destacado. 
a) Trata-se de uma conjunção integrante introdutora 

de oração subordinada adverbial. 
b) Trata-se de pronome relativo introdutor de oração 

subordinada adjetiva explicativa. 
c) Trata-se de uma interjeição introdutora de 

contrariedade ou espanto. 
d) Trata-se de conjunção integrante introdutora de 

oração subordinada substantiva. 
e) Trata-se de um pronome relativo introdutor de 

oração subordinada adjetiva restritiva. 
 
Questão 13 
 “Mas assegurar-se  é uma das constantes do 

espírito humano...” 
 
 Assinale a alternativa correta quanto aos 

processos ocorridos na formação do verbo 
assegurar . 

a) Ocorre o acréscimo do prefixo as- ao verbo 
segurar. 

b) Ocorre o acréscimo do prefixo a- ao verbo segurar 
e redobro do grafema s. 

c) Ocorre o acréscimo do prefixo as- ao verbo 
segurar e redobro do grafema s. 

d) Ocorre o acréscimo do prefixo a- e do sufixo -ar 
ao substantivo seguro. 

e) Ocorre o acréscimo do prefixo as- e do sufixo -ar 
ao adjetivo seguro. 

 
Questão 14 

“Saiu o leão  
(1) 

a fazer sua pesquisa estatística , 
(2) 

para verificar  
(3) 

se ainda era o Rei das Selvas .” 
(4) 

  
 Assinale a alternativa correta quanto à 

classificação das orações destacadas acima, 
na ordem em que ocorrem. 

 
a) (1) Oração coordenada assindética, (2) oração 

subordinada substantiva objetiva indireta reduzida 
de infinitivo em relação a (1), (3) oração 
subordinada adverbial final em relação a (1), (4) 
oração subordinada adverbial condicional em 
relação a (3). 

b) (1) Oração coordenada assindética, (2) oração 
subordinada substantiva objetiva indireta reduzida 
de infinitivo em relação a (1), (3) oração 
subordinada adverbial final reduzida de infinitivo 
em relação a (1), (4) oração subordinada 
adverbial condicional em relação a (3). 

c) (1) Oração principal, (2) oração subordinada 
adverbial final reduzida de infinitivo em relação a 
(1), (3) oração subordinada adverbial final 
reduzida de infinitivo em relação a (1), (4) oração 
subordinada substantiva objetiva direta em 
relação a (3). 

d) (1) Oração coordenada assindética, (2) oração 
subordinada adverbial final reduzida de infinitivo 

em relação a (3), oração subordinada adverbial 
final reduzida de infinitivo em relação a (1), (4) 
oração subordinada substantiva objetiva direta em 
relação a (3). 

e) (1) Oração principal, (2) oração subordinada 
adverbial final reduzida de infinitivo em relação a 
(1), (3) oração subordinada adverbial final 
reduzida de infinitivo em relação a (1), (4) oração 
subordinada adverbial condicional em relação a 
(3). 

 
Questão 15 
 Assinale a alternativa cujas palavras estão 

acentuadas conforme a mesma regra . 
a) Estatística, dúvida, método 
b) Indagatório, quilômetros, favorável 
c) Árvore, República, você 
d) Espírito, estatística, indagatório 
e) Três, só, aí 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 


