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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
1 – Este caderno contém 01 (um) tema para Redação, 01 (uma) prova de Língua Portuguesa composta de 

20 (vinte) questões objetivas numeradas de 01 (um) a 20 (vinte) e 01 (uma) prova de Especialidade 
composta de 40 (quarenta) questões objetivas numeradas de 21 (vinte e um) a 60 (sessenta). Confira se 
todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade, solicite ao fiscal 
de prova a substituição deste caderno. 

2 – Verifique se a “VERSÃO” da prova e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questões 
conferem com os campos “VERSÃO” e “ESPECIALIDADE” contidas em seu Cartão de Resposta. 

3 – Não se comunique com outros candidatos, nem se levante sem autorização do Chefe de Setor.  
4 – A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o 

preenchimento do Cartão de Resposta. 
5 – Assine o Cartão de Resposta e assinale as respostas, corretamente e sem rasuras, com caneta azul ou 

preta. 
6 – Somente será permitido retirar-se do local de realização das provas após decorridas 2 (duas) horas 

depois do início das provas. O Caderno de Questões só poderá ser levado pelo candidato que 
permanecer no recinto até o horário determinado oficialmente para o término da prova. 

7 – A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno e no Cartão de 
Resposta poderá implicar a anulação da sua prova. 

AGENDA (PRÓXIMOS EVENTOS) 

DATA EVENTO 
até 27/11/2009 Divulgação das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisórios. 

até 02/12/2009 Preenchimento da Ficha Informativa sobre Formulação de Questão (FIFQ) na página do 
CIAAR, na Internet, (até às 15h do último dia de recurso – horário de Brasília). 

até 23/12/2009 Divulgação dos gabaritos oficiais e dos pareceres individuais sobre as FIFQ.  
até 30/12/2009 Divulgação individual da correção das Redações. 

até 06/01/2010 Preenchimento do formulário de recurso para a Prova de Redação na página do CIAAR, 
na Internet, (até às 15h do último dia de recurso – horário de Brasília).  

até 26/01/2010 

Divulgação da relação nominal de candidatos com os resultados obtidos nas provas 
escritas dos Exames de Escolaridade e Conhecimentos Especializados com suas 
respectivas médias, contendo a classificação provisória daqueles que obtiveram 
aproveitamento. 

22/02/2010 Concentração Intermediária e entrega de títulos, das 9h às 11h. (Horário Local). 
 
 
 
 
 

VERSÃO 

A 
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REDAÇÃO  
 
 

INSTRUÇÕES 
 

-  Leia o tema a seguir e desenvolva uma redação dissertativo/argumentativa. 
-  A prova de Redação deverá conter no mínimo 80 (oitenta) palavras, em letra legível, a respeito do tema 

fornecido; 
-  À redação fora do tema proposto será atribuído o grau 0 (zero); 
-  À redação com menos de 80 (oitenta) palavras será deduzido da nota atribuída 1 (um) décimo por palavra 

faltante, até o limite de 70 (setenta) palavras. 
-  Consideram-se palavras todas aquelas pertencentes às classe gramaticais da Língua Portuguesa. 
 
Será atribuída a nota 0 (zero) ao texto: 
-  Fora do tipo ou tema proposto; 
-  Que não estiver em prosa; 
-  Com número inferior a 70 (setenta) palavras; 
-  Que apresentar marcas que permitam a identificação do autor; 
-  Escrito de forma completamente ilegível ou cuja caligrafia impeça a compreensão do sentido global do 

texto; 
-  Escrito a lápis ou com caneta que não seja de tinta preta ou azul. 
-  Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato limitarse a 

uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas. 
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TEMA DA REDAÇÃO 
 

Estudante vai à Justiça após perder vaga de cota para negros em universidade 
Tatiana Oliveira, que cursava pedagogia na UFSM, se declara parda. 
UFSM diz que ela não preenche condições para cota de afrobrasileiro. 

 
 A estudante Tatiana Oliveira, de 22 anos, que ingressou neste ano no curso de pedagogia da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) por meio de programa de vagas destinadas a afrodescendentes, 
teve sua matrícula cancelada na semana passada, um mês após o início das aulas. Uma comissão da 
universidade deu um parecer de que ela não preenche as condições exigidas pelo programa de cotas. “Fiz o que 
o edital pedia: uma declaração de próprio punho de que sou descendente de afrobrasileiro. Eu sou parda. Não 
agi de má-fé”, afirma ela, cuja mãe é branca e o pai, pardo. Marli Dalchum, advogada da estudante, diz que na 
próxima terça-feira (14) vai ingressar com ação na Justiça Federal, com pedido de liminar, para que Tatiana 
retorne imediatamente a assistir aulas na UFSM. 

 De acordo com o pró-reitor de graduação da universidade, Jorge Luiz da Cunha, todas as matrículas 
feitas por meio dos programas de cotas são revisadas com cuidado. No caso das 220 vagas (11% do total 
oferecido no vestibular) para afrobrasileiros, o estudante é submetido a uma entrevista, com a presença de 
representantes de movimentos negros, em que são feitas três perguntas: se ele se considera afrobrasileiro; se já 
foi discriminado por pertencer a esse grupo e em que outras vezes o estudante se reconheceu como preto ou 
pardo.  

 De acordo com Tatiana, o parecer diz que “a candidata se autodeclarou parda sem, entretanto, saber 
explicar o porquê de tal declaração, reconhecendo-se mais clara que alguns de seus colegas e familiares”. 
Segundo o pró-reitor de graduação da UFSM, na entrevista, a estudante afirmou que a primeira vez que ela se 
reconheceu como parda foi no vestibular. Tatiana também relatou nunca ter sofrido preconceito relacionado à 
sua cor. 

 “Não é uma questão genealógica. (A vaga) é para afrobrasileiro, para aqueles que se consideram 
discriminados ou têm dificuldade de acesso à escola”, diz Jorge Cunha, acrescentando que, neste ano, 22 
matrículas dos programas de cotas, para estudantes de escola pública, deficientes e afrodescendentes, foram 
canceladas. 

 A advogada de Tatiana rebate: “Ela reside numa das vilas mais pobres de Santa Maria, a mãe dela está 
desempregada. Ela não apresenta condições socioeconômicas. A avó dela é descendente de escravos”. Tatiana 
tem esperanças de reaver a vaga. “Vamos entrar com a liminar na Justiça o quanto antes porque estou perdendo 
aula”, lamentou a estudante.  

http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL1083720-5604,00-
ESTUDANTE+VAI+A+JUSTICA+APOS+PERDER+VAGA+DE+COTA+PARA+NEGROS+EM+UNIVERSIDAD.html 

 
 Com base nas informações do texto acima e em outras de seu conhecimento, redija um texto 

dissertativo, no qual você apresente, com argumentos coerentes, seu ponto de vista a respeito da cota 
para afrodescentes. 
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RASCUNHO – REDAÇÃO 
 

  TÍTULO: ______________________________________________________________________________ 
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LÍNGUA PORTUGUESA  
 

Texto 1 
 

Volta do bom selvagem 
A escolha do pobre Vanuatu como o país mais feliz  

reabre a questão: o que é felicidade? 
 

Okky de Sousa 
 

 Desde tempos remotos os pensadores tentam definir o que é felicidade. Para o filósofo grego Aristóteles, 
felicidade seria a manifestação da alma diante de uma vida virtuosa. Na semana passada, a ONG inglesa 
The New Economics Foundation contribuiu para esse debate com a divulgação de uma pesquisa que traz o 
ranking dos países onde as populações são mais felizes. O resultado é surpreendente. Seriam os 
americanos, donos da nação mais rica do planeta, os mais felizes? Nada disso. Os Estados Unidos ocupam 
um modestíssimo 150.º lugar na classificação. Que tal os italianos, sempre alegres, amantes da boa comida 
e da boa música? Não passam do 66.º lugar. Os brasileiros aparecem um pouquinho melhor na lista: 63.º 
posto. Segundo a pesquisa, feliz de verdade é o povo de Vanuatu, um pequeno arquipélago do Pacífico 
Sul, agraciado com o primeiro lugar na lista. Vanuatu é um país com 210.000 habitantes que vivem 
basicamente da agricultura de subsistência – colhem coco, cacau e inhame – e não têm acesso à água 
potável de qualidade. Apenas 3% da população possui telefone fixo, e a mortalidade infantil é de 54 óbitos 
a cada 1.000 nascimentos, o dobro do índice brasileiro.  

 A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explica pelos critérios usados na 
pesquisa, que levam em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos danos 
ambientais causados pelo homem em cada país. Como os vanuatuenses se satisfazem com muito pouco, 
não sabem o que é sociedade de consumo nem sacrificam o meio ambiente para produzir riquezas, 
acabaram levando a taça. A definição da ONG inglesa para felicidade, portanto, remete à figura romântica 
do "bom selvagem" criada pelo filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau, que viveu no século XVIII. 
Rousseau enunciou que "o homem é originalmente bom até ser corrompido pela sociedade". Para a New 
Economics Foundation, o dito continua valendo. Os critérios utilizados na pesquisa produziram outras 
excrescências na lista de nações com população mais feliz. Entre os dez primeiros postos estão a 
Colômbia, país conflagrado por uma guerra civil e pelo narcotráfico, e Cuba, onde a população não tem o 
que comer e vive oprimida pela ditadura geriátrica de Fidel Castro.  

 A pesquisa da ONG inglesa surge na esteira de um burburinho provocado atualmente nos meios 
acadêmicos pelos adeptos da chamada psicologia positiva, cujo objetivo é justamente permitir às pessoas a 
conquista da felicidade. Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard e a da 
Pensilvânia pregam uma inversão nas técnicas tradicionais de terapia. Eles induzem seus pacientes a 
enxergar a si próprios não como um redemoinho de desejos frustrados e violências reprimidas, como 
ensinou Freud, mas como um repositório de forças positivas e virtudes potenciais capazes de abrir as 
portas para a felicidade. "Durante muitos anos só os falsos gurus da auto-ajuda escreveram sobre a 
felicidade. Queremos dar consistência e respeitabilidade a esse tema", diz o psicólogo Tal Ben-Shahar, 
que ministra o curso de psicologia positiva em Harvard.  

 Mas, afinal, o que a psicologia positiva entende por felicidade? Não se trata de uma pergunta fácil. 
"Felicidade é conhecer o melhor de nós mesmos" é uma resposta frequente. "As pessoas felizes em geral 
são casadas, cultivam muitas amizades e têm vida social intensa", tenta identificar o psicólogo americano 
Martin Seligman, autor do livro Felicidade Autêntica, já lançado no Brasil. Nenhuma resposta consegue 
contornar o fato de que felicidade é um conceito abstrato que provavelmente não tem correspondência no 
mundo real. Ser feliz significa viver isento de contratempos, o que só parece possível na visão que os 
religiosos têm do paraíso. "Momentos felizes são efeitos colaterais positivos da vida", define Adam 
Phillips, um dos mais conceituados psicanalistas ingleses da atualidade. "Mas o sujeito que se encaixasse 
no perfil ideal dos manuais de busca da felicidade seria um perfeito idiota", ele completa. Para saber o que 
é felicidade, só mesmo perguntando aos nativos de Vanuatu.  

 http://www.adur-rj.org.br/5com/pop-up/volta_bom_selvagem.htm 
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Questão 01 
 Assinale a alternativa que apresenta um tema NÃO mencionado no texto 1. 
(A) Definição do que seja felicidade. 
(B) Técnica de como obter a felicidade. 
(C) Pesquisas diversas sobre felicidade. 
(D) Confronto de opiniões sobre felicidade. 
 
Questão 02 
 Todas as alternativas abaixo apresentam motivos da felicidade dos vanuatuenses, EXCETO 
(A) adoção de psicologia positiva diante de situações adversas. 
(B) simplicidade em relação à maneira de viver. 
(C) ausência de uma organização social que prioriza o consumo. 
(D) preservação do meio ambiente para produzir riquezas. 
 
Questão 03 
 Assinale a alternativa em que ocorre uma opinião do autor do texto 1. 
(A) “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explica...” 
(B) “...enunciou que ‘o homem é originalmente bom até ser corrompido pela sociedade.’’’ 
(C) “Os critérios utilizados na pesquisa produziram outras excrescências na lista de nações...” 
(D) "Apenas 3% da população possui telefone fixo, e a mortalidade infantil é de 54 óbitos..." 
 
Questão 04 
 “Entre os dez primeiros postos estão a Colômbia, país conflagrado por uma guerra civil e pelo 

narcotráfico, e Cuba, onde a população não tem o que comer e vive oprimida pela ditadura 
geriátrica de Fidel Castro.” 

 
 Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre o fragmento acima. Em seguida, 

indique a alternativa com a sequência correta. 
 

(   ) Os sujeitos da forma verbal estão são Colômbia e Cuba.  
(   ) O elemento o é pronome demonstrativo. 
(   ) O verbo viver requer complemento, pois é verbo transitivo.  
(   ) A expressão oprimida tem função de predicativo do sujeito. 

 
(A) F – F – V – F. 
(B) V – F – F – V.  
(C) F – V – V – F. 
(D) V – V – F – V.  
 
Questão 05 
 “Como os vanuatuenses se satisfazem com muito pouco, não sabem o que é sociedade de consumo 

nem sacrificam o meio ambiente para produzir riquezas, acabaram levando a taça.” 
 
 A relação lógico-semântica estabelecida pelo conectivo destacado é a de 
(A) comparação. 
(B) causa. 
(C) consecução. 
(D) conformidade. 
 
Questão 06 
 Assinale a alternativa cuja expressão destacada NÃO desempenha função de agente da passiva. 
(A) “A classificação [...] no topo do ranking dos países mais felizes se explica pelos critérios usados na 

pesquisa...” 
(B) “...expectativa de vida, bem-estar e extensão dos danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 
(C) “Rousseau enunciou que "o homem é originalmente bom até ser corrompido pela sociedade".” 
(D) “...remete à figura romântica do "bom selvagem" criada pelo filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau...” 
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Questão 07 
 Em “’Felicidade é conhecer o melhor de nós mesmos...’", a expressão destacada é uma oração 

subordinada substantiva 
(A) objetiva direta reduzida de infinitivo. 
(B) subjetiva reduzida de infinitivo. 
(C) completiva nominal reduzida de infinitivo. 
(D) predicativa reduzida de infinitivo. 
 
Questão 08 
 “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explica pelos critérios 

usados na pesquisa, que levam em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e 
extensão dos danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 

 
 Substituindo as formas verbais destacadas pelas do futuro do pretérito do indicativo e do pretérito 

imperfeito do subjuntivo, respectivamente, obteríamos a seguinte reescrita do período: 
 
(A) “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explicará pelos critérios usados 

na pesquisa, que levariam em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos 
danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 

(B) “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explicou pelos critérios usados 
na pesquisa, que levassem em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos 
danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 

(C) “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explicaria pelos critérios usados 
na pesquisa, que levassem em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos 
danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 

(D) “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explicasse pelos critérios 
usados na pesquisa, que levou em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos 
danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 

 
Questão 09 
 Assinale a alternativa em que o elemento a é pronome demonstrativo. 
(A) “Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard e a da Pensilvânia...” 
(B) “Eles induzem seus pacientes a enxergar a si próprios não como um redemoinho de desejos...” 
(C) “Apenas 3% da população possui telefone fixo, e a mortalidade infantil é de 54 óbitos a cada 1.000...” 
(D) “Queremos dar consistência e respeitabilidade a esse tema", diz o psicólogo Tal Ben-Shahar...” 
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Questão 10 
 Relacione as colunas de acordo com o número de dígrafos encontrados nas palavras. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Alguns números poderão ser utilizados 
mais de uma vez e outros poderão não ser utilizados. 

 
1 dígrafo 
2 dígrafos 
3 dígrafos 
 
(   ) excrescência 
(   ) encaixasse 
(   ) inhame 
(   ) corrompido 
(   ) extensão 
(   ) pouquinho 
(   ) correspondência 

 
(A) 2 – 1 – 2 – 2 – 2 – 1 – 3. 
(B) 3 – 2 – 2 – 1 – 1 – 2 – 2. 
(C) 3 – 3 – 1 – 1 – 2 – 1 – 2. 
(D) 2 – 2 – 1 – 2 – 1 – 2 – 3. 
 
Questão 11 
 Relacione as colunas de acordo com o número de letras e o respectivo número de fonemas 

encontrados nas palavras. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser usados.  

 
1. 4 letras e 5 fonemas 
2. 6 letras e 5 fonemas 
3. 7 letras e 6 fonemas 
4. 7 letras e 6 fonemas 
5. 8 letras e 6 fonemas 
6. 8 letras e 7 fonemas 
7. 9 letras e 7 fonemas 
8. 9 letras e 8 fonemas 
9. mesmo número de letras e de fonemas 
 
(   ) isento 
(   ) fixo 
(   ) pesquisa 
(   ) conquista 
(   ) primeiros 
(   ) ambiente 
(   ) portanto 

 
(A) 2 – 9 – 6 – 9 – 9 – 9 – 5.  
(B) 9 – 9 – 5 – 8 – 8 – 6 – 9. 
(C) 2 – 1 – 6 – 7 – 9 – 5 – 6. 
(D) 9 – 1 – 5 – 9 – 8 – 9 – 5. 
 
 
 
 
 
 
 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNiODpiOWRj:RnJpLCAwNiBBcHIgMjAxOCAwNzo0Mjo1MyAtMDMwMA==

 
MAGISTÉRIO LÍNGUA PORTUGUESA 9 

Questão 12 
 Em “...colhem coco, cacau e inhame – e não têm acesso à água potável de qualidade.”, a expressão 

destacada é 
(A) adjunto adverbial. 
(B) complemento nominal. 
(C) adjunto adnominal. 
(D) objeto indireto. 
 
Questão 13 
 Relacione as colunas de acordo com a transitividade verbal nos contextos abaixo. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Alguns números poderão ser utilizados 
mais de uma vez e outros poderão não ser utilizados.  

 
1. intransitivo 
2. transitivo direto 
3. transitivo indireto 
4. transitivo direto e indireto 
 
(   ) “Os Estados Unidos ocupam um modestíssimo...”   
(   ) “...ONG inglesa surge na esteira...”    
(   ) “...permitir  às pessoas a conquista da felicidade.”   
(   ) “...remete à figura romântica do "bom selvagem...”   
(   ) “Não se trata de uma pergunta fácil.” 
(   ) "...escreveram sobre a felicidade.” 

 
(A) 2 – 3 – 3 – 3 – 1 – 3. 
(B) 3 – 2 – 3 – 4 – 1 – 2. 
(C) 3 – 1 – 4 – 4 – 3 – 2. 
(D) 2 – 1 – 4 – 3 – 3 – 1. 
 
Questão 14 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos sinais de pontuação no texto 1. 
(A) “As pessoas felizes em geral são casadas, cultivam muitas amizades e têm vida social intensa..." (a vírgula 

separa os termos fundamentais sujeito e predicado)  
(B) “Para saber o que é felicidade, só mesmo perguntando aos nativos de Vanuatu.” (a vírgula marca a 

anteposição de uma oração subordinada adverbial) 
(C) “A definição da ONG inglesa para felicidade, portanto, remete à figura romântica do ‘bom selvagem...’” 

(as vírgulas marcam a intercalação da conjunção conclusiva) 
(D) “...vivem basicamente da agricultura de subsistência – colhem coco, cacau e inhame – e não têm...” (a 

vírgula isola elementos de mesma função sintática) 
 
Questão 15 
 “Os Estados Unidos ocupam um modestíssimo 150.º lugar na classificação. Que tal os italianos, 

sempre alegres, amantes da boa comida e da boa música? Não passam do 66.º lugar. Os brasileiros 
aparecem um pouquinho melhor na lista: 63.º posto.” 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a grafia correta dos numerais destacados no fragmento. 
(A) Centésimo cinquagésimo, sexcentésimo sexto, sexcentésimo terceiro 
(B) Quinquacentésimo, sexagésimo sexto, sexagésimo terceiro 
(C) Centésimo quinquagésimo, sexagésimo sexto, sexagésimo terceiro  
(D) Quinquacentésimo, sexcentésimo sexto, sexcentésimo terceiro 
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Questão 16 
 Em “Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard...”, NÃO ocorre o 

acento indicativo de crase porque a expressão universidades americanas 
(A) está precedida por palavras que estão no masculino plural. 
(B) não está precedida de artigo feminino e encontra-se no plural. 
(C) foi empregada no plural e encontra-se precedida de artigo.  
(D) indica lugar e, como tal, não é precedida de artigo feminino. 
 
Questão 17 
 Assinale a alternativa cuja expressão destacada NÃO foi substituída corretamente pela forma 

pronominal destacada entre parênteses. 
(A) “Apenas 3% da população possui telefone fixo, e a mortalidade infantil é de 54 óbitos...” (o possui) 
(B) “Os Estados Unidos ocupam um modestíssimo 150.º lugar na classificação....” (ocupam-no) 
(C) “...cujo objetivo é justamente permitir às pessoas a conquista da felicidade.” (permiti-las) 
(D) “Nenhuma resposta consegue contornar o fato de que felicidade é um conceito abstrato.” (contorná-lo) 
 
Questão 18 
 Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre o elemento se destacado. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

(   ) Em “A classificação de Vanuatu [...] se explica...”, é pronome apassivador. 
(   ) Em “Não se trata de uma pergunta fácil.”, é parte integrante do verbo. 
(   ) Em "Mas o sujeito que se encaixasse no perfil...”, é pronome apassivador. 
(   ) Em “Como os vanuatuenses se satisfazem...”, é conjunção integrante. 

 
(A) F – V – F – F. 
(B) F – F – V – V. 
(C) V – V – F – F. 
(D) V – F – V – V. 
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Questão 19 
 Relacione as colunas de acordo com as classes de palavras a que pertencem as expressões destacadas 

no contexto. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Alguns números 
poderão ser utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser usados.  

 
1. substantivo 
2. adjetivo 
3. artigo 
4. pronome 
5. numeral 
6. advérbio 
7. conjunção 
8. preposição 
9. interjeição 
 
(   ) “Desde tempos remotos...”   
(   ) “entende por felicidade   
(   ) “...satisfazem com muito pouco...”  
(   ) “...consumo nem sacrificam...”   
(   ) “Segundo a pesquisa...”   
(   ) “...países mais felizes...”   
(   ) “...os religiosos têm do paraíso...”  
(   ) “...para esse debate...”   

 
(A) 1 – 2 – 6 – 8 – 8 – 6 – 1 – 6. 
(B) 1 – 2 – 7 – 7 – 5 – 4 – 2 – 6. 
(C) 2 – 1 – 7 – 8 – 5 – 4 – 2 – 4.   
(D) 2 – 1 – 8 – 7 – 7 – 6 – 1 – 4. 
 
Questão 20 
 “A pesquisa da ONG inglesa surge na esteira de um burburinho provocado atualmente nos meios 

acadêmicos pelos adeptos da chamada psicologia positiva, cujo objetivo é justamente permitir às 
pessoas a conquista da felicidade.” 

 
 No fragmento acima, o elemento cujo é 
(A) pronome relativo e marca uma relação de modo com o seu antecedente. 
(B) pronome relativo e marca uma relação de posse com o seu antecedente.  
(C) conjunção integrante e introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva. 
(D) conjunção integrante e introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa.  
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CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS  
 
 

A questão 21 refere-se ao fragmento 1. 
 

Fragmento 1 
 

Para que o destinatário possa compreender a mensagem, precisa conhecer um conjunto de 
informações que vai desde elementos relacionados no momento da produção dessa 
mensagem até dados referentes ao conhecimento do assunto em pauta. A esse conjunto de 
conhecimentos podemos chamar de _________. 

 
Questão 21 
 Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do fragmento acima. 
(A) Contato 
(B) Código 
(C) Canal 
(D) Contexto 
 

A questão 22 refere-se ao fragmento 2. 
 

Fragmento 2 
 

O termo _______ constitui um conjunto de sinais ou signos convencionados para promover a 
comunicação entre as pessoas. 

 
Questão 22 
 Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do fragmento acima. 
(A) Código 
(B) Canal 
(C) Comunicação 
(D) Contexto 
 
Questão 23 
 A função poética consiste na projeção do eixo da seleção sobre o eixo da combinação dos elementos 

linguísticos. Isso significa que essa função se caracteriza pelo enfoque 
(A) no código utilizado. 
(B) no contexto do destinatário. 
(C) na mensagem e sua forma. 
(D) nas informações do emissor. 
 

A questão 24 refere-se ao texto abaixo. 
 

A cantora Claudia Leitte foi criada nas tradições do Carnaval baiano. Ela canta de tudo. De hit 
carnavalesco a canções de Roberto Carlos e Guns N’Roses. 

Revista Veja. Edição 2127, ano 42, n. 34, de 26 de agosto de 2009. p. 8. 

 
Questão 24 
 A função predominante do texto acima é a 
(A) fática. 
(B) referencial. 
(C) metalinguística. 
(D) conativa. 
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Questão 25 
 Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre as funções da linguagem. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

(   ) Verbetes de dicionários constituem exemplos de função metalinguística. 
(   ) Propagandas e ditados populares constituem exemplos de função fática. 
(   ) O teste do contato com o emissor é um exemplo de função conativa. 
(   ) A presença da emoção do remetente constitui exemplo de função poética. 

 
(A) V – F – F – F. 
(B) F – V – V – V. 
(C) V – F – V – F. 
(D) F – V – F – V. 
 

A questão 26 refere-se ao fragmento abaixo. 
 

A ________________ tem origem em uma tradição de estudos de base filosófica que se iniciou 
na Grécia antiga. Os filósofos gregos se interessaram por estudar a linguagem, entre outras 
coisas, porque queriam entender alguns aspectos associados à relação entre a linguagem, o 
pensamento e a realidade. 

 
Questão 26 
 Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do fragmento acima. 
(A) Gramática gerativa 
(B) Gramática descritiva 
(C) Gramática transformacional 
(D) Gramática normativa 
 
Questão 27 
 Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma a respeito das causas do desenvolvimento 

da gramática histórico-comparativa. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

 
(   ) Surgimento do Romantismo na Alemanha, que instigou a busca do passado e da origem dos 

povos. 
(   ) Descoberta do Sânscrito, língua antiga da Índia, que se mostrava semelhante às línguas 

europeias. 
(   ) Surgimento das ideias de Darwin e a influência das ciências naturais sobre os linguistas. 
(   ) Surgimento das ideias de Auguste Comte, que valorizava a especulação em oposição à 

experimentação. 
 
(A) V – V – F – F. 
(B) F – F – F – V. 
(C) V – V – V – F. 
(D) F – F – V – V. 
 
Questão 28 
 Todas as alternativas abaixo apresentam características da concepção estrutural de gramática, 

sobretudo na concepção saussureana de sistema, EXCETO 
(A) a existência de um conjunto de elementos. 
(B) o isolamento dos elementos linguísticos. 
(C) a relação solidária entre os elementos. 
(D) a existência de um conjunto de regras. 
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Questão 29 
 Segundo Camara Jr, há, em princípio, três critérios para classificar os vocábulos formais de uma 

língua. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um desses critérios. 
(A) Lógico 
(B) Semântico 
(C) Funcional 
(D) Mórfico 
 
Questão 30 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto às propostas de Camara Jr. para classes de palavras. 
(A) Substantivos, adjetivos e advérbios são funções, e não classes. 
(B) Advérbios são termos determinantes de um verbo e, à vezes, de um adjetivo. 
(C) Nomes e verbos distinguem-se pelas flexões que podem apresentar.   
(D) Substantivos e adjetivos flexionam-se em gênero, número e grau. 
 
Questão 31 
 Segundo Camara Jr., a flexão de gênero é exposta de uma maneira incoerente e confusa nas 

gramáticas tradicionais do português, porque 
(A) o gênero masculino é uma forma marcada, e o feminino, não-marcada.  
(B) os termos macho e fêmea concordam com os substantivos em gênero e número. 
(C) a noção de gênero costuma estar intimamente associada à noção de sexo dos seres. 
(D) os processos derivacionais não são responsáveis pela flexão de gênero em português. 
 
Questão 32 
 Relacione a coluna da direita com a da esquerda de acordo com a proposta de Camara Jr. sobre a 

flexão de gênero dos nomes. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser usados. 

 
1. Nomes de gênero único 
2. Nomes de dois gêneros sem flexão 
3. Nomes de dois gêneros com flexão redundante 
 
(   ) boi    
(   ) homem   
(   ) artista   
(   ) menina 
(   ) cadeira  
(   ) jornalista 
(   ) testemunha 
(   ) perua 
(   ) cobra 
(   ) imperatriz 

 
(A) 1 – 2 – 3 – 1 – 2 – 3 – 2 – 1 – 3 – 2. 
(B) 1 – 1 – 2 – 3 – 1 – 2 – 1 – 3 – 1 – 1. 
(C) 3 – 2 – 1 – 3 – 2 – 1 – 2 – 3 – 2 – 3. 
(D) 2 – 1 – 3 – 2 – 3 – 2 – 1 – 2 – 3 – 2. 
 
Questão 33 
 Costuma-se relacionar o movimento gerativista com a corrente filosófica do racionalismo, que pode 

ser identificada por três características, EXCETO pela 
(A) adoção do método abdutivo analógico. 
(B) adoção de hipóteses que dependem ou não de confirmação. 
(C) razão como fonte de conhecimento ou ideias inatas. 
(D) presença do caráter explicativo e universalista. 
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Questão 34 
 Em relação às noções de exemplar e de correto nos contextos linguísticos, NÃO se pode afirmar que 
(A) ambas pertencem a planos conceituais diferentes. 
(B) ambas pertencem à arquitetura da língua histórica. 
(C) o exemplar é a forma eleita entre as várias formas de falar. 
(D) o correto é um juízo de valor e pode ou não ser o modo exemplar. 
 

As questões 35 e 36 referem-se à propaganda abaixo. 
 

Organize sua casa sem 
desorganizar suas 
economias. 

Folha de S.Paulo, de 27 de agosto de 2009. Mundo, p. A19. 

 
Questão 35 
 A figura de pensamento presente na propaganda acima é  
(A) o eufemismo. 
(B) a ironia. 
(C) a apóstrofe. 
(D) a antítese. 
 
Questão 36 
 O verbo desorganizar é formado por 
(A) composição. 
(B) derivação regressiva. 
(C) derivação prefixal. 
(D) derivação imprópria. 
 

As questões de 37 a 43 referem-se aos versos abaixo. 
 

“Amo do nauta o doloroso grito 
Em frágil prancha sobre o mar de 

horrores, 
Porque meu seio se tornou pedra, 
Porque minh’alma descorou de 

dores” 
                                                      (Fagundes Varela) 

 
Questão 37 
 No primeiro verso, a expressão doloroso grito é um exemplo de figura de palavras denominada 
(A) metáfora. 
(B) sinestesia. 
(C) metonímia. 
(D) catacrese. 
 
Questão 38 
 O primeiro verso inteiro constitui uma figura de construção denominada 
(A) anacoluto. 
(B) silepse. 
(C) elipse. 
(D) hipérbato. 
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Questão 39 
 Em descorou de dores, a preposição de, nesse contexto, apresenta o sentido de 
(A) causa. 
(B) condição. 
(C) concessão. 
(D) conformidade. 
 
Questão 40 
 Em “Porque meu seio se tornou pedra...”, a expressão pedra tem função de 
(A) complemento nominal. 
(B) objeto direto. 
(C) predicativo do sujeito. 
(D) adjunto adnominal. 
 
Questão 41 
 Em “Porque meu seio se tornou pedra...”, o elemento se é 
(A) pronome apassivador. 
(B) índice de indeterminação. 
(C) partícula expletiva. 
(D) pronome reflexivo. 
 
Questão 42 
 A colocação pronominal em “Porque meu seio se tornou pedra”, justifica-se pela presença 
(A) do nome seio. 
(B) da conjunção porque. 
(C) do pronome meu. 
(D) do verbo tornou. 
 
Questão 43 
 Os versos de Fagundes Varela, se colocados em sua ordem direta, apresentarão a seguinte 

organização: 
(A) O doloroso grito do nauta amo Em frágil prancha sobre o mar de horrores, Porque meu seio se tornou 

pedra, Porque minh’alma descorou de dores  
(B) O grito doloroso do nauta amo Porque meu seio se tornou pedra, Porque minh’alma descorou de dores Em 

frágil prancha sobre o mar de horrores,  
(C) Amo o grito doloroso do nauta, Em frágil prancha sobre o mar de horrores, Porque meu seio se tornou 

pedra, Porque minh’alma descorou de dores. 
(D) Amo o doloroso grito do nauta Porque meu seio se tornou pedra, Porque minh’alma descorou de dores Em 

frágil prancha sobre o mar de horrores,  
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Questão 44 
 Assinale a alternativa que apresenta a ordem numérica correta em relação aos fragmentos abaixo, 

de modo a se obter um texto coerente. 
 

1. Ainda no Brasil, ainda setor memória, digno de estima, porém mais convencional, é o filme “O 
Ano em que Meus Pais Saíram de Férias”, dirigido por Cao Hamburger. 

2. É o retorno à juventude, ao amor, neste filme em boa medida autobiográfico, o que bate mais 
fundo, onde se sente Babenco ir longe, numa audácia que não é apenas artística, mas também 
pessoal. Maria Luiza Mendonça compõe sua personagem de forma memorável.   

3. O filme de Hector Babenco que mais me parece digno de admiração é “Coração Iluminado”. 
Mais que “Pixote”, mais que “O Beijo da Mulher-Aranha” com seu Oscar etc. 

4. Na verdade, minha admiração incondicional é por uma parte do filme, pois a outra, referente 
ao encontro do personagem masculino com Lilith, parece-me que não deu certo. 

 
 A ordem correta dos fragmentos é 
(A) 3 – 4 – 2 – 1.  
(B) 1 – 2 – 4 – 3. 
(C) 3 – 4 – 1 – 2. 
(D) 1 – 3 – 4 – 2. 
 
Questão 45 
 “Na verdade, minha admiração incondicional é por uma parte do filme, pois a outra, referente ao 

encontro do personagem masculino com Lilith, parece-me que não deu certo.” 
 
 O fragmento destacado é uma oração subordinada substantiva 
(A) objetiva direta. 
(B) subjetiva. 
(C) predicativa. 
(D) objetiva indireta. 
 
Questão 46 
 “É o retorno à juventude, ao amor, neste filme em boa medida autobiográfico...”, temos, 

respectivamente, 
(A) complemento nominal e complemento nominal. 
(B) objeto indireto e objeto indireto. 
(C) complemento nominal e objeto indireto. 
(D) objeto direto e objeto indireto. 
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As questões 47 e 48 referem-se ao texto a seguir. 
 

A viapar e o tranzito 
 
Eu fui na VIAPAR a muito tempo uma mulher deu um filme para nois assisti que falava sobre uma 

menino que chama. 
Va Tatiana e ela fazi malabarismino meio filtados os dias um dia ela estava fazendo malabarismo e 

veio um carro. 
E a tropedo ela charol e a mãe dela levou para medico. 
Eu fui na lalinha de tranzinto e derepente a pareceu uma Bruxa feia dica para o menino asima 

travesa a rua sem olha naicon oubedeseu ela ele pasou sem olha daí a pareceu um carro e a 
tropelou quandoi ele saiu do ouspital ele apredeu que antes de a travesa a rua sem olha daií 
acomtece um a sim dente. 

Redação de aluno de segunda série de escola pública. 

 
Questão 47 
 Encontramos marcas próprias da modalidade oral em todos os excertos abaixo, EXCETO em 
(A) “Eu fui na VIAPAR” 
(B) “um filme para nois assisti” 
(C) “E a tropedo ela” 
(D) “e derepente a pareceu” 
 
Questão 48 
 “Eu fui na VIAPAR a muito tempo uma mulher deu um filme para nois assisti que falava sobre 

uma menino que chama. Va Tatiana” 
 
 O fragmento acima, se reescrito de acordo com a norma padrão escrita vigente, apresentará a 

seguinte redação: 
(A) Eu fui na VIAPAR à muito tempo e uma mulher nos deu um filme para assistirmos, o qual falava sobre 

uma menina que se chamava Tatiana. 
(B) Eu fui à VIAPAR à muito tempo e uma mulher deu um filme para nos assistirmos, o qual falava sobre 

uma menina que chamava-se Tatiana. 
(C) Eu fui à VIAPAR há muito tempo e uma mulher nos deu um filme para assistirmos, o qual falava sobre 

uma menina que se chamava Tatiana. 
(D) Eu fui à VIAPAR há muito tempo e uma mulher nos deu um filme para assistirmos, que falava sobre uma 

menina que chama-se Tatiana. 
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Questão 49 
 Relacione as colunas de acordo com as características da fala e da escrita. Em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta. Alguns números poderão ser utilizados mais de uma 
vez e outros poderão não ser usados. 

 
1. Fala 
2. Escrita 
 
(   ) Localmente planejada. 
(   ) Maior tempo de planejamento. 
(   ) Planejamento simultâneo. 
(   ) Fluxo discursivo descontínuo. 
(   ) Resultado de um processo. 
(   ) Estática. 
(   ) Dinâmica. 
(   ) Maior densidade lexical. 

 
(A) 1 – 2 – 1 – 1 – 2 – 2 – 1 – 2. 
(B) 1 – 1 – 1 – 2 – 1 – 2 – 1 – 2. 
(C) 2 – 2 – 2 – 1 – 1 – 1 – 2 – 1. 
(D) 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 1 – 2 – 1. 
 
Questão 50 
 Segundo Leont’ev (apud KOCH), toda atividade humana apresenta vários aspectos fundamentais. 

Todas as alternativas abaixo apresentam aspectos da atividade humana, EXCETO 
(A) dependência constante da situação para possíveis modificações da atividade. 
(B) estabelecimento de um plano de atividade, formado por ações individuais. 
(C) inexistência de uma necessidade ou interesse e estabelecimento de finalidade. 
(D) realização de operações específicas para cada ação com plano pré-fixado.  
 
Questão 51 
 A linguística textual tem no texto seu objeto de estudo. O conceito de texto varia conforme o autor 

e/ou a orientação teórica adotada. Relacione as colunas de acordo com as concepções da Linguística 
do Texto (primeiras concepções) e com as influências das orientações de natureza pragmática. Em 
seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Alguns números poderão ser 
utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser usados. 

 
1. Concepções da Linguística do Texto 
2. Orientações de natureza pragmática 
 
(   ) Unidade linguística superior à frase.   
(   ) Sequência de atos de fala.    
(   ) Cadeia de pronominalizações ininterruptas. 
(   ) Fenômeno primariamente psíquico. 
(   ) Processo mental. 
(   ) Complexo de proposições semânticas. 
(   ) Cadeia de isotopias. 

 
(A) 1 – 1 – 2 – 1 – 1 – 2  – 2.   
(B) 2 – 1 – 2 – 1 – 1 – 2 – 2. 
(C) 2 – 2 – 1 – 1 – 2 – 2 – 1. 
(D) 1 – 2 – 1 – 2 – 2 – 1 – 1. 
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As questões 52 e 53 referem-se ao texto a seguir. 
 

“Essa guerra é fundamental para a 
defesa do nosso povo. Aqueles 
que atacaram os Estados Unidos 
em setembro de 2001 estão 
planejando fazer a mesma coisa 
de novo. Se não fizermos nada, a 
insurgência do Talibã se 
transformará em um refúgio 
ainda maior, a partir do qual a Al 
Qaeda poderia se preparar para 
matar mais americanos.” George 
W. Bush...Oops! BARACK 
OBAMA, presidente americano. 

Revista Veja. Edição 2127, ano 42, n.34, de 24 de agosto de 2009. p.61 

 
Questão 52 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao conteúdo do texto. 
(A) Barack Obama e George W. Bush têm o mesmo discurso a respeito da guerra no Iraque. 
(B) A Al Qaeda, por meio do Talibã, atacará os Estados Unidos novamente, a exemplo de 2001. 
(C) O discurso de Barack Obama respalda-se em justificativas para continuar na guerra do Iraque. 
(D) Barack Obama se refere ao Talibã como o refúgio da Al Qaeda para matar mais americanos. 
 
Questão 53 
 Assinale a alternativa CORRETA quanto ao emprego dos elementos no texto. 
(A) O pronome demonstrativo aqueles deprecia os membros do Talibã. 
(B) O discurso indireto de Obama expõe sua indignação diante de novos atentados. 
(C) A expressão Oops revela um lapso do jornalista ao mencionar o autor do texto. 
(D) Se não fizermos nada expressa cumplicidade entre Obama e os americanos.  
 

A questão 54 refere-se ao texto abaixo. 
 

Sexta feira foi feriado em São Paulo, o 
que levou milhares de 
paulistanos ao litoral paulista. 
Como os paulistanos adoram 
aproveitar até o último momento 
de seu merecido descanso, 
resolveram voltar todos no 
mesmo horário. Em virtude 
disso... 

 
Questão 54 
 Assinale a alternativa que NÃO completa de forma lógica e gramatical o fragmento acima. 
(A) ocorreu um congestionamento de mais de 50 quilômetros ao longo de toda a rodovia dos Imigrantes. 
(B) várias pessoas passaram mal por falta de alimentação e de bebida, pois os carros andavam muito devagar. 
(C) o prefeito de São Paulo decidiu decretar mais um dia de feriado para evitar um congestionamento ainda 

maior. 
(D) houve vários acidentes entre automóveis e caminhões, que desciam em sentido contrário. 
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As questões 55 e 56 referem-se ao fragmento abaixo. 
 

O francês Julio Verne, que morreu em 
1905, escreveu sobre viagens ao 
fundo do mar, à Lua e pelos ares 
muito antes que o submarino 
moderno, o foguete e o avião 
fossem inventados. 

Revista Veja. Edição 2127, ano 42, n.34, de 24 de agosto de 2009. p.96 

 
Questão 55 
 No fragmento acima, ocorreu a omissão de uma expressão. Assinale a alternativa que apresenta a 

expressão que foi omitida. 
(A) Sobre viagens 
(B) Ao fundo do mar 
(C) Pelos ares 
(D) À Lua 
 
Questão 56 
 Assinale a alternativa que apresenta o nome da figura de construção ou de sintaxe que caracteriza a 

omissão da expressão da questão anterior. 
(A) Anacoluto 
(B) Zeugma 
(C) Silepse 
(D) Hipérbato 
 

As questões 57 e 58 referem-se ao fragmento abaixo. 
 

Ao analisar as forças que estão reestruturando a economia e a política nesse novo cenário Robert 
Reich professor da Universidade de Harvard e também um dos mais destacados economistas 
dos Estados Unidos observa que não existirão mais produtos nacionais tecnologias nacionais 
empresas nacionais ou economias nacionais. 

 
Questão 57 
 As vírgulas do fragmento acima foram omitidas. Assinale a alternativa que apresenta o fragmento 

com o emprego adequado dessas vírgulas. 
(A) Ao analisar as forças, que estão reestruturando a economia e a política nesse novo cenário, Robert Reich 

professor da Universidade de Harvard, e também um dos mais destacados economistas dos Estados 
Unidos, observa que não existirão mais produtos nacionais, tecnologias nacionais, empresas nacionais, ou, 
economias nacionais. 

(B) Ao analisar as forças que estão reestruturando a economia e a política nesse novo cenário, Robert Reich 
professor da Universidade de Harvard e também um dos mais destacados economistas dos Estados 
Unidos, observa, que não existirão mais produtos nacionais, tecnologias nacionais, empresas nacionais ou 
economias nacionais. 

(C) Ao analisar as forças que estão reestruturando a economia e a política nesse novo cenário, Robert Reich, 
professor da Universidade de Harvard e também um dos mais destacados economistas dos Estados 
Unidos, observa que não existirão mais produtos nacionais, tecnologias nacionais, empresas nacionais ou 
economias nacionais. 

(D) Ao analisar as forças, que estão reestruturando a economia e a política nesse novo cenário, Robert Reich 
professor da Universidade de Harvard, e também um dos mais destacados economistas dos Estados 
Unidos, observa que não existirão mais produtos nacionais, tecnologias nacionais, empresas nacionais, ou, 
economias nacionais. 
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Questão 58 
 “Mesmo se mantivermos as emissões de CO2, a trajetória do planeta a longo prazo é extremamente 

preocupante.” 
 
 A oração destacada acima é classificada como oração subordinada adverbial 
(A) concessiva. 
(B) condicional. 
(C) conformativa. 
(D) conclusiva. 
 

As questões 59 e 60 referem-se ao fragmento a seguir. 
 

“A feição deles é serem pardos maneiras d’avermelhados de bons rostros e bons narizes bem 
feitos. Andam nus sem nenhuma cobertura nem estimam nenhuma cousa cobrir nem mostrar 
suas vergonhas e estão acerca disso com tanta inocência como têm de mostra rosto.”  

In BOSI, A. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 1977. p.17. 

 
Questão 59 
 O fragmento acima pertence à literatura 
(A) do parnasianismo. 
(B) do naturalismo. 
(C) do barroco. 
(D) de viagem. 
 
Questão 60 
 Todas as alternativas abaixo apresentam características do fragmento acima, EXCETO 
(A) espírito observador e ingenuidade de descrição. 
(B) impressão de selvageria na descrição da natureza. 
(C) informações documentais de impressões de viajantes. 
(D) zelo missionário de uma cristandade ainda medieval. 
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