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Processo Seletivo 2010/1-A
PROVA 1 - Linguagens e Códigos, Ciências Sociais, Ciências da Natureza, Matemática e Língua Estrangeira
PROVA 2 - Redação em Língua Portuguesa
INSTRUÇÕES

• A abertura da prova está prevista para as 8h30 e
o seu encerramento para as 13h. Aguarde a ordem
para o início. O(a) candidato(a) somente poderá sair
duas horas após esse sinal.
• Não comunique, em hipótese alguma, com outros
candidatos. Não é permitido consulta a apontamentos, livros ou dicionários. Solicite a presença do
fiscal apenas em caso de extrema necessidade.
• A prova 1 é objetiva, com 60 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada. A prova 2 - Redação
em Língua Portuguesa - é discursiva, manuscrita,
com letra legível, sendo obrigatória a utilização de
caneta esferográfica de tinta azul.
• Ao utilizar o Cartão-Resposta, primeiro confira
o número de sua inscrição e o seu nome. Depois,

RESULTADO - 02/12/2009 - Publicação do resultado na internet (www.ucg.br/vestibular).
MATRÍCULA - A matrícula da primeira chamada
será efetuada dos dias 07 a 10/12/2009, pelo
próprio aluno ou por seu procurador legal, que
deverá dirigir-se à Secretaria Departamental
do Curso.
DOCUMENTOS - O aluno deverá apresentar, na
matrícula, os seguintes documentos: 1 foto 5x7
recente; 1 fotocópia da Carteira de Identidade; 1 fotocópia do título eleitoral; 1 fotocópia do certificado
de reservista; 1 fotocópia da certidão de nascimento
ou casamento; 1 fotocópia do CPF; 1 fotocópia
autenticada do certificado de conclusão do Ensino
Médio (2º grau) devidamente registrado; 1 fotocópia

ESPANHOL

assine no retângulo adequado (não faça outras anotações ou marcas).
• Para marcar as respostas no Cartão-Resposta, utilize
caneta esferográfica azul.
• Em nenhuma hipótese será distribuída duplicata do
Cartão-Resposta, cuja numeração é única, personalizada e gerada automaticamente.
• Não serão consideradas as respostas que não forem
transportadas para o Cartão-Resposta.
• A resposta final de cada questão deverá ser transportada para o Cartão-Resposta, sem rasuras.
• Serão devolvidos para o fiscal o Cartão-Resposta
e a Folha de Redação definitiva. O candidato pode
levar o Caderno de Prova.

autenticada do histórico escolar do Ensino Médio
(2º grau).
Para o Curso de Ciências Aeronáuticas: 1 fotocópia autenticada do Certificado de Capacidade
Física (CCF), segunda ou primeira classe, emitido
pelo Departamento de Aviação Civil (DAC).
Para o Curso de Educação Física: Atestado
médico comprovando sua saúde física e mental.
Em caso de Ensino Médio cursado no exterior:
1 fotocópia autenticada do diploma ou do certificado com legalização do consulado brasileiro;
1 fotocópia autenticada da tradução oficial; 1 fotocópia autenticada da revalidação do Conselho
Estadual de Educação (CEE).
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Texto 01
Moderno e Pós-Moderno:
Definições e Interpretações
Qualquer referência ao termo “pós-modernismo”
imediatamente nos expõe ao risco de sermos acusados de perpetuar uma moda intelectual passageira,
fútil e sem importância. Um dos problemas é que
o termo está em moda e, ao mesmo tempo, é irritantemente difícil de definir. Segundo o Dicionário
Contemporâneo das Idéias Assimiladas, “essa palavra não tem sentido; use-a sempre que for possível”
(Independent, 24 de dezembro de 1987). Há duas décadas, em agosto de 1975, outro jornal anunciou que
“o pós-modernismo está morto” e “a onda agora é
o pós-pós-modernismo” (Palmer, 1977, p. 364). Caso
o pós-modernismo seja uma moda efêmera, alguns
críticos estão seguros sobre quais são os responsáveis
pela sua proeminência: “os teóricos atuais, pagos para
observar o mundo a partir de seus estudos livrescos,
[...] são obrigados a inventar movimentos porque suas
carreiras profissionais [...] dependem disso”. [...]
Para obter uma noção preliminar do significado
de pós-modernismo, é proveitoso identificar a família
de termos derivada de “pós-moderno”, a qual pode
ser melhor compreendida mediante a contraposição
com a família de termos derivados de “moderno”.
moderno
pós-moderno
modernidade pós-modernidade
modernité
postmodernité
modernização pós-modernização
modernismo
pós-modernismo
Se “moderno” e “pós-moderno” são termos genéricos, é imediatamente visível que o prefixo “pós”
(post) significa algo que vem depois, uma quebra ou
ruptura com o moderno, definida em contraposição
a ele. Ora, o termo “pós-modernismo” apóia-se mais
vigorosamente numa negação do moderno, num
abandono, rompimento ou afastamento percebido
das características decisivas do moderno, com uma
ênfase marcante no sentido de deslocamento relacional. Isso tornaria o pós-moderno um termo relativamente indefinido, uma vez que estamos apenas no
limiar do alegado deslocamento, e não em posição
de ver o pós-moderno como uma positividade plenamente desenvolvida, capaz de ser definida em toda a
sua amplitude por sua própria natureza. Tendo isso
em mente, podemos olhar os pares mais profundamente. [...]
FEATHERSTONE, Mike. Moderno e pós-moderno: Definições e
interpretações. In: ______. Cultura de Consumo e Pós-Modernismo. Tradução de Julio Assis Simões. São Paulo: Studio Nobel. 1995
(p. 17-19).

QUESTÃO 02
El texto 01 menciona el prefijo ‘pós’ que, en
portugués, forma nuevas palabras con sentido de
posterioridad. En español, también hay varias maneras
para que nuevas palabras se formen. Marque la alternativa
que describe correctamente algunos de los procesos de
formación de palabras en español.
A ( ) La composición y la derivación son mecanismos
de tipo morfológico a partir de elementos ya presentes en la lengua utilizados para la ampliación
de su léxico.
B ( ) Las onomatopeyas no se pueden considerar como
proceso de formación de palabras en una determinada lengua porque, como ellas describen sonidos
no humanos, son iguales en todas las lenguas del
mundo, es decir una gallina produce siempre el
mismo “cocoricó” y el perro siempre dice “au, au,
au” en cualquier idioma.
C ( ) La llamada ‘yuxtaposición’ es uno de los procesos
derivacionales en el que se sobreponen palabras
ya existentes en la lengua con prefijos de otros orígenes linguísticos.
D ( ) La ‘derivación’, también llamada de ‘flexión’, es
la formación de nuevas palabras por medio de la
añadidura de elementos prefijales y sufijales a una
misma raíz, generando nuevo significado.
TExTO 03

A Tartaruga

Desde a tartaruga nada não era veloz.
Depois é que veio o forde 22
E o asa-dura (máquina avoadora que imita os
pássaros, e tem por alcunha avião).
Não atinei até agora por que é preciso andar tão
depressa.
Até há quem tenha cisma com a lesma porque ela
anda muito depressa.
Eu tenho.
A gente só chega ao fim quando o fim chega!
Então pra que atropelar?

BARROS, Manoel de. A Tartaruga. In: ______.Tratado geral das
grandezas do ínfimo. 5. ed. Rio de Janeiro: Record, 2009. p. 33.

QUESTÃO 13
Sobre el texto de Manoel Barros, “A tartaruga”,
es correcto afirmar que
A ( ) está claro para el autor que la humanidad llegará a
su final, pero sólo cuando el fin llegue.
B ( ) el autor concuerda y defiende el deseo desenfrenado de la humanidad por la velocidad, lo que
generó la evolución de los medios de locomoción
aéreo, terrestre mecanizado y no mecanizado presentados en el texto.
C ( ) según el autor, nada era tan veloz como la tortuga
hace algunos años, pero hoy en día, es la babosa la
que él considera que no anda muy de prisa.
D ( ) el autor discuerda fuertemente de la babosa, a
quien condena por su acelerado ritmo de vida.

TExTO 05
[...]
Léleu Quando eu era pequeno... Eu nasci num lugar
chamado São José da Coroa Grande.
Um dia, a gente ouviu dizer que o Zepelim ia
passar por lá. Foi um alvoroço! Todo
mundo queria, antes de ver, saber mais do que
outro como era o Zepelim. São José – a
senhora conhece? – é uma praia. Devia ser no
verão.Tinha lá uma porção de povo e a
noite estava tão bonita. Eu tinha uns oitos
anos. Quando vi, foi aquela beleza
atravessando o céu. Me esqueci de tudo e saí
andando atrás daquela claridade. Parece e
que estou vendo. Fui andando, fui andando e
me perdi. Todos me procuravam. Eu
ouvia aquelas vozes me chamando longe... E
assim tem sido a minha vida, sempre me
perdendo atrás do que é bonito. (Lisbela reflete um instante e retira-se precipitadamente).
Heliodoro, você vai com ela?
Vai falar com ela?
Não deixa ela ir sozinha. (Heliodoro sai)..
[...]
OSMAN, Lins. Lisbela e o prisioneiro. São Paulo: Planeta, 2003. p. 57.

QUESTÃO 24
En el texto de Osman Lins, varios verbos aparecen
en el pretérito imperfecto del indicativo, como ‘era’,
‘ia’, ‘queria’, ‘devia’, ‘tinha’, ‘estava’, ‘procuravam’,
‘ouvia’. Sobre ese tiempo verbal en español es correcto
afirmar que
A ( ) para los verbos regulares, las desinencias son
muy parecidas a las del portugués: “-ava, -avas,
-ava, -ávamos, -avais y -avan” para la primera
conjugación e “-ía, -ías, -ía, -íamos, -íais e -ían”
para las segunda y tercera.
B(

) su uso no es permitido con expresiones de tiempo
pasado muy remoto, ya que su utilización es
precisamente para expresar la cercanía del momento
en que las acciones ocurrieron y el momento en
que el ‘YO’ lírico emite su enunciado.
C ( ) Se utiliza en varias situaciones, entre ellas para:
describir una situación en relación con otros
hechos pasados, hablar de una actividad durante
un período de tiempo en el pasado, mencionar
acciones habituales en pasado o empezadas y no
acabadas.
D ( ) transmite la idea de posibilidad o deseo, como en
la oración ‘él avisó que llegaría tarde’.

QUESTÃO 35
Elija la alternativa que presenta la analogía correctamente traducida:
A ( ) “leve como a pá, não como a faca” – liviano como
la pala, no como la cuchara.
B ( ) “leve como uma escada, não como um degrau”
– ingrávido como una escalera, no como un peldaño.
C ( ) “leve como um corredor, não como um quadro” –
leve como un pasillo, no como un cuarto.
D ( ) “leve como uma pata, não como a asa” – ligero
como una pierna, no como el ala.

– “Esse comercial fala sobre a “censura” é uma
outra estratégia de marketing inteligente. Eu
nem sabia da tal polêmica do anterior. Só fiquei
sabendo por este daí.”
– “Pelo que pesquisei, foi a própria Havaianas
que decidiu retirar o comercial do ar. Talvez a
impressão de que foi censura aumente ainda
mais o “ibope” deles.
YOUTUBE. Disponível em:<http://www.youtube.com/
watch>. Acesso em: 23 set. 2009.

QUESTÃO 37
Con el avanzo de las nuevas tecnologías que permiten
que las personas se comuniquen de muchas formas
virtuales, nuevos géneros textuales han surgido en
el mundo globalizado. Sobre esos nuevos géneros, es
correcto decir que
A ( ) las opiniones mencionadas en el texto “Havaianas
responde aos que reclamaram da vovó” son
ejemplos de un género nuevo que acompaña
el desarrollo de la comunicación por medios
electrónicos y que permite el posicionamiento de
sus autores delante de un tema actual y de interés
de muchas personas.
B ( ) los géneros ‘correo electrónico’ y ‘tarjetas postales’
sólo existen en países de lengua espanola, así
como ‘email’, ‘chat’, ‘blog’ y ‘SMS’ son exclusivos
de la lengua inglesa ya que tales terminologías no
existen en otras lenguas.
C ( ) el texto “Havaianas responde aos que reclamaram
da vovó” puede ser encuadrado en Reportajes,
una vez que se basa en el testimonio directo de
los hechos y situaciones explicadas en palabras y,
en una perspectiva actual, en historias vividas por
personas, relacionadas con su contexto.
Adaptado de http://pt.wikipedia.org/wiki/Reportagem)

D(

) la mejor terminología para ese género textual es
Cartas del lector, ya que muestran opiniones o
sugerencias, debaten los argumentos levantados
en los artículos y hacen críticas a su respecto, traen
preguntas, reflexiones, elogios, incentivos…
(Adaptado de http://www.brasilescola.com/redacao/acarta-leitor.htm)

TExTO 13
Nu e cru, eis o facto: apareceu um pénis decepado, em plena Estrada Nacional, à entrada da Vila
de Tizangara. Era um sexo avulso e avultado. Os habitantes relampejaram-se em face do achado. Vieram
todos, de todo lado. Uma roda de gente se engordou
em redor da coisa. Também eu me cheguei, parado
nas fileiras mais traseiras, mais posto que exposto.
Avisado estou: atrás é onde melhor se vê e menos é
visto. Certo é o ditado: se a agulha cai no poço muitos
espreitam, mas poucos descem a buscá-la.
Na nossa vila, acontecimento era coisa que
nunca sucedia. Em Tizangara só os factos são sobrenaturais. E contra os factos tudo são argumentos. Por
isso, tudo acorreu, ninguém arredou. E foi o inteiro
dia, uma roda curiosa, cozinhando rumores. Vocabuliam-se dúvidas, instantaneavam-se ordens:
- Alguém que apanhe... a coisa, antes que ela
seja atropelada.
- Atropelada ou atropilada?
- Coitado, o gajo ficou manco central!
A gentania se agitava, bazarinhando...
COUTO, Mia. O último voo do flamingo. São Paulo:
Companhia das Letras, 2007, p. 9)

QUESTÃO 43
Los proverbios populares, como el citado por
Couto en su texto, sirven para transmitir alguna moraleja y son diferentes en cada lengua. Lea los ejemplos
que siguen y marque la alternativa cuya explicación está
correcta.
A ( ) “En casa de herrero, cuchillo de palo” – Como los
herreros, que, desde la antigüedad, construyen y
usan cuchillos de palos, es necesario que se mantenga la originalidad en la vida.
B ( ) “Si no puedes vencerlo(s), únete a él(ellos)” –
cuando no es posible derrotar a un enemigo circunstancial, lo mejor es buscar una alianza con él.
C ( ) “A caballo regalado no se le miran los dientes” –
Cuando alguien te regala un caballo, otras partes
son más importantes de revisar que su dentadura;
lo mejor es mirar si el animal no tiene algún defecto o enfermedad.
D ( ) “Buscar una aguja en el pajar” – Hay cosas muy
banales, simples y sin importancia en la vida a las
que no vale la pena dedicarles tiempo ni esfuerzo.

