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1. Neste caderno, constam vinte questões, assim distribuídas: quinze questões de Língua Portuguesa e 
Literatura Brasileira e cinco questões de Língua Estrangeira. 

2. Caso este caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala que o substitua. 
3. Não é permitido uso de livros, dicionários, apontamentos, apostilas, réguas, calculadoras ou qualquer 

outro material. 
4. Durante as provas, você não deve levantar-se nem se comunicar com outros candidatos. 
5. A duração das provas é de três horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão de 

respostas oficial. 
6. Você receberá dois cartões de respostas: um cartão de respostas rascunho e um cartão de respostas 

oficial. 
 

 Cartão de respostas rascunho: de preenchimento facultativo, serve para marcar as respostas das 
provas, sem se preocupar com erros e/ou correções. 
 

 Cartão de respostas oficial: de preenchimento obrigatório, é o documento que será utilizado para a 
correção das Provas Objetivas. NÃO O AMASSE NEM O RASURE. Preencha-o com caneta esferográfica 
de tinta azul. 
 

7. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções e nos cartões 
de respostas poderá implicar anulação de suas provas. 

 

8. Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala e lhe entregue as provas objetivas e os cartões de respostas 
rascunho e oficial. 

2.  

 

Nome do candidato Nº da identidade 

  

Nº da sala 

 
 
 
 

___________ 
 

 
 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura 

 

 

 

 



LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 
 

1 - Aquela mulher estava bem séria e nervosa com o filho que não parava de jogar bola. Ela o chamou várias 

vezes e ele nem atendia. Desta vez ela gritou: 

– Venha logo, meu filho! Venha já para dentro, criatura de Deus! Seu tio, o Toninho, já está chegando para nos 

levar até a casa de sua avó, Maria Joaquina. 

 

Os termos destacados do texto exercem, respectivamente, as funções sintáticas de 

a) aposto, vocativo, aposto, vocativo. 

b) vocativo, vocativo, vocativo, aposto. 

c) vocativo, vocativo, aposto, aposto. 

d) aposto, vocativo, aposto, aposto. 

e) vocativo, vocativo, aposto, vocativo. 

 

2 - O Arcadismo, também conhecido como Setecentismo ou Neoclassicismo, é o movimento que compreende a 

produção literária brasileira na segunda metade do século XVIII. Nesse período, aconteceram profundas 

mudanças no contexto histórico mundial que caracterizaram o período.  Leia o poema de Cláudio Manuel da 

Costa, representante desse período literário. 

 

Já me enfado de ouvir este alarido,  

Com que se engana o mundo em seu cuidado;  

Quero ver entre as peles, e o cajado,  

Se melhora a fortuna de partido. 

 

Canse embora a lisonja ao que ferido  

Da enganosa esperança anda magoado;  

Que eu tenho de acolher-me sempre ao lado  

Do velho desengano apercebido. 

 

Aquele adore as roupas de alto preço,  

Um siga a ostentação, outro a vaidade;  

Todos se enganam com igual excesso. 

 

Eu não chamo a isto já felicidade:  

Ao campo me recolho, e reconheço,  

Que não há maior bem, que a soledade. 

 

Que alternativa apresenta característica do Arcadismo presente no poema? 

a) Despreocupação formal na poesia. 

b) Idealização da mulher e da natureza. 

c) Linguagem rebuscada caracterizada pelo uso de antíteses. 

d) Denúncia da realidade política, social e econômica brasileira. 

e) Idealização da vida no campo. 

 

3 - Durante nosso relacionamento, fez tudo para que eu não conseguisse minha independência, podou-me nos 

estudos, na vida profissional, para depois me abandonar como se eu fosse um nada. Não conseguiu reconhecer 

minha existência, está tão autocentrado sem sequer perguntar a mim se quero fazer a parte complementar de 

nossos planos. 

 

Em relação aos termos destacados, julgue os itens. 

I. O termo “para que” é classificado como conjunção e tem valor de finalidade. 

II. O termo “para que” é classificado como preposição de causa.  

III. A palavra “sequer” aparece com valor de condição. 

IV. A palavra “autocentrado”, no texto, pode ser substituída sem prejuízo de sentido por “egoísta”. 

V. O termo “nada” tem valor de substantivo. 

 

Podemos afirmar que apenas os itens  

a) I, IV e V são verdadeiros. 

b) II e IV são verdadeiros. 

c) I, III, IV e V são verdadeiros. 

d) II, III e IV são verdadeiros. 

e) III e IV são verdadeiros. 

 

4 - Leia o trecho da letra da música “Exagerado”, de Cazuza. 

Exagerado! 

Jogado aos teus pés 

Eu sou mesmo exagerado 

Adoro um amor inventado… 

Jogado aos teus pés 

Com mil rosas roubadas 

Exagerado! 

Eu adoro um amor inventado 

Jogado aos teus pés 

Eu sou mesmo exagerado 

Adoro um amor inventado… 



Em relação ao texto, podemos afirmar que 

a) expõe o exagero de seu amor platônico. 

b) idealiza o amor romântico e exagerado. 

c) manifesta a submissão de um amor inventado. 

d) apresenta os exageros de um amor romântico. 

e) desvela o uso da razão em detrimento das emoções. 

 

5 - O homem sempre se preocupou com a natureza, a qual teve presença forte em todos os estilos de época da 

literatura. Assim, podemos afirmar que a natureza, 

 

a) no Realismo/Naturalismo, se modifica de acordo com o estado emocional do poeta. 

b) no Romantismo, aparece como confidente do poeta, que compartilha com a paisagem seus sentimentos. 

c) no Modernismo, aparece como um cenário idealizado em que todos são felizes. 

d) no Pré-Modernismo, aparece como um cenário cientificamente estudado pelo homem, principalmente pelo 

poeta. 

e) em todos os estilos de época, foi a principal fonte inspiradora para a criação poética.  

 

6 - No sertão, muitas crianças ainda morrem de desnutrição. Apesar de essa realidade estar mudando, visto que 

já há uma redução significativa da taxa de desnutrição infantil, ainda há regiões que necessitam de uma atenção 

especial, porém há quem evite falar disso. 

 

As preposições em destaque – no, de, disso – estabelecem, respectivamente, relações de 

a) instrumento, modo, meio. 

b) meio, causa, instrumento. 

c) lugar, meio, assunto. 

d) modo, causa, modo. 

e) lugar, causa, assunto. 

 

7 - O Romantismo foi uma das maiores revoluções na arte. No Brasil, a poesia romântica foi dividida em três 

gerações conforme suas características predominantes. Tendo em vista as gerações da poesia romântica, analise 

as afirmações a seguir. 

 

I. A primeira geração, também denominada de indianista ou nacionalista, apresenta um apelo nacionalista, e o 

índio, elemento primitivo de nossa cultura, é o substituto nacional do cavaleiro medieval europeu. O principal poeta 

dessa geração é Gonçalves Dias. 

II. A segunda geração, também chamada de ultrarromantismo, apresenta as influências bem fortes de Byron e de 

Musset. Um dos poetas dessa geração é Casimiro de Abreu. 

III. A terceira geração, também chamada de condoreira, foi influenciada pelos acontecimentos sociais, pelos 

discursos sobre liberdade e pelas questões sociais. Seu principal representante é Castro Alves.  

 

Podemos afirmar que 

a) apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 

b) apenas a afirmativa I é verdadeira. 

c) apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 

d) as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

e) apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 

 

8 - A violência contra mulheres e crianças vem se perdurando por séculos, ancorada em normas arraigadas 

socialmente. Essas normas discriminatórias são frequentemente usadas para controlar e humilhar não apenas as 

vítimas, as mulheres, mas toda a família. Muitas vezes, a própria vitimizada não tem coragem de denunciar o 

agressor, o que resulta em um ciclo vicioso de impunidade e mais violência. 

 

Em relação ao texto, julgue os itens marcando V para verdadeiro e F para falso. 

(  ) No texto, está explícito que a violência contra a mulher é fenômeno da sociedade contemporânea. 

(  ) O texto evidencia que a violência contra a mulher é um problema social embasado em conceitos arcaicos, 

normas sociais e culturais. 

(  ) O termo “ciclo vicioso” foi usado inadequadamente no texto.  

(  ) Pode-se inferir que toda família é vítima da violência contra a mulher. 

(  ) O sujeito da primeira oração do texto é “A violência”, sujeito simples. 

 

A sequência correta é 

a) F, V, V, F, F. 

b) V, V, F, V, F. 

c) V, F, V, F, V. 

d) F, F, V, V, V. 

e) V, V, F, F, F. 



 

9 - O suspeito do assalto que acabou em morte era amigo da família, aliás, parente. Joana, a caçula, também 

sofrera muito com a morte da mãe. Presenciaram toda a ação cerca de sete pessoas da família, sem que 

pudessem fazer nada para impedir o crime. 

 

Os termos destacados denotam, respectivamente, 

a) inclusão, concessão, retificação. 

b) retificação, inclusão, concessão. 

c) avaliação, retificação, inclusão. 

d) concessão, inclusão, condição. 

e) condição, retificação, inclusão. 

 

10 - Um jornal recebeu uma carta-denúncia que dizia ser impossível viver na região, já que todos os dias havia 

vazamento de gás. 

– Olha, as pessoas que respiram gás de cozinha morrem frequentemente. É visível o gás debilitando a saúde das 

pessoas. 

A saúde de muitos está fragilizada, graças ao gás inalado. 

Esperamos que, com essa denúncia, as punições sejam severas e não indulgentes como os homens. 

 

Em relação ao texto, julgue os itens a seguir. 

I. Em “as pessoas que respiram gás de cozinha morrem frequentemente”, a construção apresenta a ideia 

absurda de que as pessoas morrem várias vezes. 

II. A palavra “visível” pode ser substituída, no texto, sem prejuízo de sentido, pelo vocábulo “perceptível”. 

III. Em “graças ao gás inalado”, a expressão “graças a” foi empregada inadequadamente, deve ser 

substituída por “devido a”. 

IV. O termo “indulgentes”, no texto, pode ser substituído sem prejuízo de sentido por “flexíveis”. 

 

Pode-se afirmar que 

a) apenas os itens II e III são verdadeiros. 

b) apenas os itens II e IV são verdadeiros. 

c) apenas os itens I, II e IV são verdadeiros. 

d) apenas o item I é falso. 

e) os itens I, II, III e IV são verdadeiros.  

 

11 - Nunca esqueci dos momentos vividos juntos. Lembro sempre de você. Não consigo me simpatizar com outra 

pessoa. Prefiro ficar com minhas lembranças do que sair com alguém. Preferia sua presença a sua ausência. 

 

Em relação à regência, a reescrita correta do texto é 

a) nunca esqueci-me dos momentos vividos juntos. Lembro sempre de você. Não consigo me simpatizar com 

outra pessoa. Prefiro ficar com minhas lembranças a sair com alguém. Preferia sua presença a sua 

ausência. 

b) nunca me esqueci dos momentos vividos juntos. Lembro-me sempre de você. Não consigo me simpatizar 

com outra pessoa. Prefiro ficar com minhas lembranças do que  sair com alguém. Preferia sua presença a 

sua ausência. 

c) nunca me esqueci dos momentos vividos juntos. Lembro-me sempre de você. Não consigo me simpatizar 

com outra pessoa. Prefiro ficar com minhas lembranças a sair com alguém. Preferia sua presença do que 

sua ausência. 

d) nunca esqueci-me dos momentos vividos juntos. Lembro-me sempre de você. Não consigo me simpatizar 

com outra pessoa. Prefiro ficar com minhas lembranças do que sair com alguém. Preferia sua presença do 

que sua ausência. 

e) nunca me esqueci dos momentos vividos juntos. Lembro-me sempre de você. Não consigo simpatizar com 

outra pessoa. Prefiro ficar com minhas lembranças a sair com alguém. Preferia sua presença à sua 

ausência. 

 

12 - Ninguém conseguia escutar, pois o barulho era intenso. Todos pulavam, cantavam, gritavam e aplaudiam sua 

equipe. Mas de repente aconteceu o maior drama: perto de mim, um menino caiu, gritou palavras horríveis e, em 

seguida, desmaiou. 

 

Em relação ao texto, podemos afirmar que 

a) as ações expressas pelos verbos do segundo período são concluídas e as ações expressas pelos verbos 

do terceiro período são habituais. 

b) as ações expressas pelos verbos do segundo e do terceiro períodos são inacabadas. 

c) os verbos do segundo período expressam ações não concluídas e os do terceiro período indicam ações 

concluídas. 

d) as ações expressas pelos verbos do segundo e do terceiro períodos são concluídas. 

e) os verbos do segundo período expressam ações que indicam uma possibilidade, e os verbos do 3º período 

indicam ações habituais. 

 

 



13 - Embora o progresso esteja presente nos dias de atuais, espera-se que haverão dias mais difíceis nas 

próximas décadas devido, principalmente, à poluição que está cada vez mais devastadora. Há um pessimismo 

muito grande sobre nosso futuro, mesmo assim podemos perceber que bastantes pessoas passaram a preocupar-

se com a sustentabilidade e a lutar por um planeta melhor. Elas afirmam que a preservação é necessária para que 

haja vida saudável na terra. 

 

Levando-se em conta a sintaxe de concordância, podemos afirmar que, 

a) na expressão “haverão dias mais difíceis”, a concordância está de acordo com a norma culta da língua, pois 

o verbo concorda com dias difíceis. 

b) no trecho “bastantes pessoas passaram a preocupar-se com a sustentabilidade”, a concordância nominal do 

vocábulo “bastantes” está correta, pois se trata de uma palavra adjetiva e deve concordar com o substantivo 

(“pessoas”) a que se refere. 

c) no texto, a palavra “bastantes” deveria estar no singular por se tratar de um advérbio (palavra invariável). 

d) no trecho “passaram a preocupar-se com a sustentabilidade”, há um problema de concordância, que 

deveria ser: “passaram a se preocuparem com a sustentabilidade”. 

e) no texto, o termo “necessária” está com a concordância inadequada, pois deveria ser “necessário”, porque o 

termo é invariável. 

 

14 - Leia o poema de Manuel Bandeira com bastante atenção. 

O bicho 

Vi ontem um bicho 

Na imundície do pátio 

Catando comida entre os detritos. 

 

Quando achava alguma coisa, 

Não examinava nem cheirava: 

Engolia com voracidade. 

 

O bicho não era um cão, 

Não era um gato, 

Não era um rato. 

 

O bicho, meu Deus, era um homem. 

 

Analise as afirmações sobre as figuras de linguagem apresentadas no texto. 

I. Na construção do poema, o autor utiliza a metáfora. Isso fica evidente no primeiro verso “Vi ontem um bicho”, 

que, no final, descobrimos que se tratava de um homem. 

II. Manuel Bandeira constrói um poema utilizando a prosopopeia, pois humaniza um animal. 

III. Na segunda estrofe, percebemos a figura de linguagem denominada elipse. 

IV. No último verso “O bicho, meu Deus, era um homem”, o termo “meu Deus” é uma figura de linguagem 

denominada de apóstrofe. 

 

Podemos afirmar que são verdadeiras 

a) apenas as afirmativas I, III e IV. 

b) apenas as afirmativas II, III e IV. 

c) apenas as afirmativas I e IV.  

d) apenas as afirmativas III e IV. 

e) as afirmativas I, II, III e IV. 

 

15 - “Eu era muito pequeno e só de olhar para cima perdia o fôlego. Eu disse isso ao homem, mas ele riu e 

respondeu que eu não estava com medo nenhum, eu estava era imitando os outros. E antes que eu falasse 

qualquer coisa ele pegou um balde cheio de pedrinhas e jogou para mim.” (José J. Veiga) 

 

Os termos grifados exercem, respectivamente, as funções sintáticas de 

a) predicado nominal, complemento nominal, objeto direto, oração objetiva direta. 

b) predicativo do sujeito, complemento nominal, objeto indireto, objeto direto. 

c) oração predicativa, objeto indireto, oração objetiva direta, objeto direto. 

d) predicativo do sujeito, objeto indireto, objeto direto, objeto direto. 

e) predicativo do objeto, objeto direto, objeto direto, objeto direto. 

 

 

 

 

 

 



ESPANHOL 

Lee el texto. 

 

NIGERIA DECLARADO OFICIALMENTE PAÍS LIBRE DE ÉBOLA POR LA OMS 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hoy que Nigeria es un país libre de ébola y felicitó a la 

nación por la diligencia con la que ha sabido controlar la expansión de la enfermedad. 

“Esta historia de éxito espectacular muestra que se puede contener el ébola”, afirma la OMS en un comunicado, 

en el que destaca que la expansión en Nigeria podía haber supuesto “el mayor y más explosivo brote de ébola 

imaginable”. 

Añade que el ejemplo de Nigeria “puede ayudar a otros países en desarrollo que tienen miedo de importar un caso 

de ébola”. 

“Muchos países ricos, con sistemas de salud extraordinarios, tienen también algo que aprender“, alerta. 

Para descartar que una persona desarrolla la enfermedad deben pasar 42 días – el doble del periodo de 

incubación del virus del Ébola – sin mostrar síntomas. 

Por lo que para declarar a un país libre del virus deben haber pasado 42 días desde que todas las personas que 

habían tenido contacto con el portador inicial o con algunas de las personas a las que infectó no han desarrollado 

la enfermedad. 

Mientras la enfermedad no se controló, el miedo prevaleció dada la población de Nigeria - es el país más poblado 

de África – donde sólo en la capital económica, Lagos, viven cerca de 21 millones de personas, más que en los 

tres países afectados juntos, Guinea-Conakri, Liberia y Sierra Leona, recuerda la Organización Mundial de la 

Salud. (Fuente: <http://eldiario.com.uy/2014/10/20/nigeria-declarado-oficialmente-pais-libre-de-ebola-por-la-oms/>. 

Acceso: 20 out. 2014). 

 

16 - De acuerdo al texto, se puede afirmar que el control y combate al virus ébola en Nigeria fue fácil 

 

a) pues tuvieron que medicar a los infectados considerando que no hay una gran población para atender. 

b) pues hubo un dispendio financiero importante por parte de las autoridades sanitarias para contratar personal 

especializado en enfermedades virales.  

c) pues el país tiene una baja población y sus fronteras controladas. 

d) pues tuvieron en cuenta aumentar la cantidad de días de aislamiento del infectado al tratarlo y las personas 

que tuvieron contacto con él. 

e) pues el país dispone de un gran número de médicos e investigadores trabajando a tiempo completo para 

debelar la enfermedad viral.  

 

17 - Fíjate en la siguiente frase: “Para descartar que una persona desarrolla la enfermedad deben pasar 42 días - 

el doble del periodo de incubación del virus del Ébola - sin mostrar síntomas”.  

 

La palabra en destaque (“síntomas”) está clasificada gramaticalmente como 

a) heterosemántica. 

b) heterónima. 

c) heterotónica. 

d) heterogenérica. 

e) heterogénea. 

 

18 - Lee la frase y contesta: “La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hoy que Nigeria es un país 

libre de ébola y felicitó a la nación por la diligencia con la que ha sabido controlar la expansión de la enfermedad”. 

 

Los términos en destaque (“confirmó” / “felicitó”) son dos verbos en 

a) pretérito pluscuamperfecto. 

b) pretérito (indefinido). 

c) pretérito perfecto compuesto. 

d) pretérito imperfecto. 

e) pretérito anterior. 

 

19 - Lee la frase a continuación y observa las palabras subrayadas: Mientras la enfermedad no se controló, el 

miedo prevaleció dada la población de Nigeria - es el país más poblado de África - donde sólo en la capital 

económica, Lagos, viven cerca de 21 millones de personas, más que en los tres países afectados juntos, Guinea-

Conakri, Liberia y Sierra Leona, recuerda la Organización Mundial de la Salud. 

 

Las palabras subrayadas en la frase dan una idea de 

a) tiempo / afirmación. 

b) afirmación / conclusión. 

c) duda / tiempo. 

d) cantidad / negación.  

e) tiempo / exclusión.  

 

20 - Observa las palabras subrayadas en el fragmento  “…es el país más poblado de África…”. Con relación a la 

acentuación gráfica,  las palabras subrayadas pueden ser clasificadas como 

  

a) aguda / esdrújula. 

b) grave / esdrújula. 

c) diacrítico / llana. 

d) sobresdrújula / grave. 

e) esdrújula / sobresdrújula. 


