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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 se levantar sem permissão 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 AMASSE NEM RASURE O CARTÃO. 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. 
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LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 

Leia o texto com atenção para responder às questões de 1 a 6. 

 

Difícil tarefa 

Lya Luft 29/10/2016 

Quando crianças, o tempo para nós é sempre "agora": brincar, mamãe, com sorte mais carinho do que 

violência, coisas desse tipo. Somos imediatistas. Depois, ainda pequenos, contamos o tempo pelas vezes em que 

teremos de dormir: "Quantas vezes tenho de dormir até o Natal? Até o aniversário?". 

Saindo do limbo da infância, começamos a ter projetos. Precisamos ter projetos. Nos dizem que temos de ter 

projetos, mais do que desejos ou sonhos, porque estamos ficando "grandes" e precisamos ser responsáveis. Alguns 

sonhos e desejos podem se transformar em projetos cada vez mais complexos e a mais longo prazo, à medida que nos 

tornamos adultos. Com eles chegam as frustrações: eu queria ser rico, acabei remediado, queria ser famoso, sou um 

anônimo. Eu queria ser médico, acabei taxista. Eu queria ser modelo, virei uma acomodada dona de casa; eu quis viajar 

o mundo, e só agora, quase na velhice, vou conhecer o Rio. 

A frustração tem a medida do desejo que não se realizou, ou da nossa incapacidade de nos adaptarmos ao real 

– sem perder a capacidade de voar. Não é preciso pisar na Lua para ser bem-sucedido, nem ter um Everest de dólares 

para se sentir bem na própria pele, isso que eu chamo de "ser feliz". Gostar do que conseguimos: fazer caber nossas 

alegrias, isso que fazemos, desde que não nos humilhe nem degrade. Por que não posso ser bem-sucedida tendo uma 

casa simples mas acolhedora e uma família em que, apesar das brigas naturais, nos apoiamos uns aos outros em lugar 

de criticar? Por que conduzindo pessoas num táxi não posso fazer bem a elas e sustentar minha gente? Por que não 

sendo modelo, mesmo assim não posso me achar bonita, simpática, rica de emoções e coisas boas? 

O problema maior é descobrir quem somos, o que desejamos e o que podemos. Ignorar, superar os 

preconceitos, as regras, as receitas de ser bem-sucedido e feliz. Empoderamento, palavra clichê do momento (até 

rimou), me aborrece um pouco. Por que teríamos de ser todos poderosos? Importa, mais que isso, sermos decentes, 

dignos, úteis, amorosos, compassivos, criativos, e capazes de ver – mesmo na correria desta vida moderna – a beleza 

das nuvens disparando no céu, a dança das copas das árvores ou das ondas do mar quando venta forte. De telefonar 

para o amigo em dificuldade, dedicar um tempo aos filhos, ou aos pais, escutar o parceiro com carinho, enfim, sermos 

humanos sem maior complicação. 

Para entender quem somos, quem queremos ser, quem podemos ser – não o que os outros, a turma, a 

sociedade, querem que sejamos –, é preciso parar pra pensar. "Parar pra pensar? Nem pensar! Se eu paro pra pensar, 

desmorono", é a frase mais comum. Então esse deveria ser nosso heroísmo fundamental: interromper a agitação, um 

momento que seja, clarear a paisagem interior dominando a impaciência e o pessimismo. Enfrentando como podemos a 

realidade de um país confuso num mundo conturbado, na floresta de enganos em que se desperdiçam bons amores e 

desejos. Assim talvez sejam menos dolorosas as inevitáveis frustrações que por toda parte espreitam – porque viver, e 

conviver, sem perder a bondade nem a coragem, é difícil tarefa. 

 

(LUFT, Lya. Difícil tarefa. Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/opiniao/colunistas/lya-luft/noticia/2016/10/dificil-tarefa-

8058075.html>. Acesso em: 1 nov. 2016). 

 

1 -  Em relação ao título do texto, podemos afirmar que se refere à dificuldade que temos de: 

 

a) descobrir quem somos, o que desejamos e o que podemos realmente ser.  

b) curtir a infância, visto que só pensamos no presente. 

c) dormir quando pequenos devido ao Natal e ao nosso aniversário.  

d) ser responsáveis quando estamos ficando grandes. 

e) transformar nossos sonhos e desejos em projetos de vida quando adultos. 

 

2 -  Em relação ao que é exposto no texto, podemos afirmar que: 

 

I) somos bem sucedidos quando conseguimos realizar nossos desejos; 

II) alcançamos a felicidade quando conseguimos colocar em prática os projetos construídos para a vida; 

III) não precisamos fazer algo grandioso para sermos bem sucedidos na vida. 

Apenas está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 

 

a) II. 

b) I. 

c) III. 

d) I e II. 

e) II e III.  

 

3 -  Em relação à linguagem usada na construção do texto, podemos afirmar que a autora: 

 

I) seguiu rigorosamente a língua padrão; 

II) usou um tom informal em seu texto; 

III) em alguns momentos, apresentou linguagem coloquial, como, por exemplo, “Nos dizem que temos de ter 

projetos” e “Parar pra pensar? Nem pensar! Se eu paro pra pensar, desmorono”. 



Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 

 

a) I, II e III.  

b) II apenas. 

c) III apenas. 

d) I apenas. 

e) II e III apenas. 

 

 

4 -  Analise com atenção os operadores argumentativos grifados nos trechos a seguir: 

 

“Quando crianças, o tempo para nós é sempre ‘agora’ [...].” 

“Nos dizem que temos de ter projetos, mais do que desejos ou sonhos, porque estamos ficando ‘grandes’ e 

precisamos ser responsáveis.” 

“Alguns sonhos e desejos podem se transformar em projetos cada vez mais complexos e a mais longo prazo, 

à medida que nos tornamos adultos.” 

“Para entender quem somos, quem queremos ser, quem podemos ser – não o que os outros, a turma, a 

sociedade, querem que sejamos –, é preciso parar pra pensar.” 

“Se eu paro pra pensar, desmorono [...].” 

 

Os termos grifados indicam, respectivamente: 

 

a) tempo, finalidade, tempo, conformidade e condição. 

b) tempo, causa, proporcionalidade, finalidade e condição. 

c) proporcionalidade, causa, tempo, finalidade e finalidade. 

d) tempo, finalidade, proporcionalidade, conformidade e causa. 

e) tempo, explicação, tempo, conformidade e condição. 

 

5 -  Analise a colocação pronominal em cada um dos trechos:  

 

I) “Nos dizem que temos de ter projetos, mais do que desejos ou sonhos, porque estamos ficando ‘grandes’ e 

precisamos ser responsáveis.” 

II) “A frustração tem a medida do desejo que não se realizou [...].” 

III) “Por que não sendo modelo, mesmo assim não posso me achar bonita, simpática, rica de emoções e 

coisas boas?” 

As regras da língua padrão foram seguidas na colocação dos pronomes pessoais oblíquos apenas no(s) item(ns): 

 

a) II. 

b) I. 

c) III. 

d) I e III. 

e) II e III. 

 

6 -  Em relação às afirmativas a seguir, qual é a única que está correta? 

 

a) Em “A frustração tem a medida do desejo que não se realizou, ou da nossa incapacidade de nos 

adaptarmos ao real – sem perder a capacidade de voar”, o termo “voar” foi empregado no sentido 

denotativo. 

b) Em “Alguns sonhos e desejos podem se transformar em projetos cada vez mais complexos e a mais longo 

prazo, à medida que nos tornamos adultos. Com eles chegam as frustrações”, o termo “eles” refere-se a 

“sonhos e desejos”.  

c) Em “Empoderamento, palavra clichê do momento (até rimou), me aborrece um pouco. [...] mesmo na 

correria desta vida moderna – a beleza das nuvens disparando no céu [...], os três termos grifados são 

acentuados devido à mesma regra, por serem oxítonos. 

d) Em “Por que conduzindo pessoas num táxi não posso fazer bem a elas e sustentar minha gente?”, o 

pronome “elas” refere-se a “pessoas”.  

e) Em “porque viver, e conviver, sem perder a bondade nem a coragem, é difícil tarefa”, as três vírgulas 

estão empregadas indevidamente. 

 

7 -  Analise a charge com atenção. 

 
Disponível em: <http://www.juniao.com.br/chargecartum/>. 
Acesso em: 1 nov. 2016. 

 

Em relação à charge, podemos afirmar que: 

 

a) aborda o preconceito racial e social. 

b) defende a redução da maioridade penal. 

c) mostra-se contra a violência infantil. 

d) tematiza a violência nos grandes centros urbanos. 

e) defende a educação familiar. 

 



8 -  Analise a concordância verbal das frases. Qual alternativa está de acordo com a língua padrão? 

 

a) Segundo o IBGE, 46% dos alunos sofre bullying. 

b) O presidente da comissão relatou que houveram muitos desvios de dinheiro público nos últimos anos. 

c) Destinou-se recursos para as cidades do interior que mais sofreram com a seca. 

d) Fazem dez anos que estou morando aqui. 

e) Na reunião, tratou-se de casos de abuso de poder. 

 

9 -  Leia com atenção o fragmento do conto O burrinho pedrês, de Guimarães Rosa, para responder à questão. 

 

“As ancas balançam, e as vagas de dorsos, das vacas e touros, batendo com as caudas, mugindo no meio, 

na massa embolada, com atritos de couros, estralos de guampas, estrondos e baques, e o berro queixoso do 

gado junqueira, de chifres imensos, com muita tristeza, saudade dos campos, querência dos pastos de lá do 

sertão... 

Um boi preto, um boi pintado, 

cada um tem sua cor. 

Cada coração um jeito 

de mostrar o seu amor.  

Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando... Dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito... Vai, 

vem, volta, vem na vara, vai não volta, vai varando...”  

 
(ROSA, João Guimarães. O burrinho pedrês. In: Sagarana. Disponível em: 

<www.futuroalternativo.org/images/Sagarana.pdf>. Acesso em:17 nov. 2016) 

 

Em relação a esse fragmento, podemos afirmar que: 

 

  I) exemplifica uma das características do autor, a prosa poética; 

 II) apresenta ritmo e musicalidade, características da poesia; 

III) o autor explora a sonoridade das palavras, como o uso das aliterações que aparecem em “Boi bem bravo, 

bate baixo, bota baba, boi berrando... Dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito... Vai, vem, volta, 

vem na vara, vai não volta, vai varando...”. 

 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 

 

a) I e II apenas. 

b) I, II e III. 

c) I e III apenas. 

d) II e III apenas. 

e) III apenas. 

 

10 -  O Arcadismo (ou Neoclassicismo), que surgiu em 1756, procurava restabelecer o equilíbrio, a harmonia e a 

simplicidade da literatura renascentista. Qual das alternativas exemplifica a produção literária árcade ou 

neoclássica? 

 

a) Minha terra tem palmeiras,  
Onde canta o Sabiá;  
As aves, que aqui gorjeiam,  
Não gorjeiam como lá. 

Nosso céu tem mais estrelas,  

Nossas várzeas têm mais flores,  

Nossos bosques têm mais vida,  

Nossa vida mais amores. 

b) Nasce o Sol e não dura mais que um dia, 

Depois da Luz se segue a noite escura, 

Em tristes sombras morre a formosura, 

Em contínuas tristezas e alegria. 

[...] 

Mas no Sol, e na Luz falta a firmeza, 

Na formosura não se dê constância, 

E na alegria sinta-se a tristeza, 

 

Começa o mundo enfim pela ignorância, 

E tem qualquer dos bens por natureza. 

A firmeza somente na inconstância. 

c) Ora (direis) ouvir estrelas! Certo,  

Perdeste o senso! E eu vos direi, no entanto, 

Que, para ouvi-las, muitas vezes desperto 

E abro as janelas, pálido de espanto... 

 

E conversamos toda a noite, 

enquanto a Via-Láctea, como um pálio aberto, 

Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, 

Inda as procuro pelo céu deserto. 

 

 

d) Eu, Marília, não sou algum vaqueiro,  

Que viva de guardar alheio gado;  

De tosco trato, d’expressões grosseiro,  

Dos frios gelos, e dos sóis queimado.  

Tenho próprio casal, e nele assisto;  

Dá-me vinho, legume, fruta, azeite;  

Das brancas ovelhinhas tiro o leite,  

E mais as finas lãs, de que me visto. 

 



e) Amor é fogo que arde sem se ver; 

É ferida que dói e não se sente; 

É um contentamento descontente; 

É dor que desatina sem doer; 

 

É um não querer mais que bem querer; 

É solitário andar por entre a gente; 

É nunca contentar-se de contente; 

É cuidar que se ganha em se perder; 

 

 

 

11 -  Leia com atenção o capítulo de D. Casmurro, de Machado de Assis, para responder a próxima questão. 

 

CAPÍTULO PRIMEIRO / DO TÍTULO 

Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo 

de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar 

cochilando! Também não achei melhor título para a minha narração – se não tiver outro daqui até ao fim do 

livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor. E com pequeno 

esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus 

autores; alguns nem tanto. 

 

(ASSIS, Machado de Assis. D. Casmurro. p. 2. Disponível em: <www.dominiopublico.gov.br>. Acesso em: 17 nov. 2016) 

 

Em relação ao fragmento e às características do autor, podemos afirmar que: 

 

I) o narrador começa a narrativa conversando com o leitor a respeito do título do livro; 

II) o capítulo exemplifica a organização metalinguística do discurso narrativo presente nas obras de Machado 

de Assis; 

III) outra característica do autor é o estilo “enxuto”, que prima pelo equilíbrio, pela disciplina clássica, pela 

correção gramatical, pela concisão e pela economia vocabular. 

 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 

 

a) I e II apenas. 

b) I e III apenas. 

c) I, II e III. 

d) II e III apenas. 

e) III apenas. 

 

12 -  Leia o poema com atenção. 

 

Poema tirado de uma notícia de jornal 

 

João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia num barracão sem número 

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 

Bebeu 

Cantou 

Dançou 

Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 
 
(BANDEIRA, Manuel. Poema tirado de uma notícia de jornal. Disponível em: <www.escritas.org/pt/t/1634/poema-de-uma-

noticia-de-jornal>. Acesso em: 17 nov. 2016) 

 

Manuel Bandeira representa a poesia do Primeiro Momento do Modernismo. São características dessa época 

literária e que estão presentes no poema em análise: 

 

a) preocupação com a construção dos versos. 

b) versos metrificados e rimados. 

c) nacionalismo crítico. 

d) sentimentalismo. 

e) versos livres e valorização de fatos do cotidiano. 

 

13 -  A prosa do Segundo Momento do Modernismo se volta ao regionalismo nordestino. Qual autor e obra que 

representam essa época literária? 

 

a) João Cabral de Melo Neto – Morte e Vida Severina 

b) Euclides da Cunha – Os Sertões  

c) Erico Veríssimo – O Tempo e o Vento 

d) Graciliano Ramos – Vidas Secas 

e) Guimarães Rosa – Grande Sertão: Veredas  



14 -  Clarice Lispector é uma das maiores escritoras de nossa literatura. Sobre suas obras e características, 

podemos afirmar que: 

I) investiga as camadas mais densas da consciência humana na procura de compreender o sentido da 

existência; 

II) em suas narrativas, explora o fluxo de consciência, em que a voz do narrador e das personagens se misturam 

e o pensamento simplesmente flui livremente, de maneira desordenada;  

III) uma característica marcante da autora é a epifania, que seria um momento privilegiado de revelação, quando 

acontece um evento ou incidente que “ilumina” a vida da personagem. A personagem descobre que vive em 

um mundo absurdo, causando um desequilíbrio interior que, por sua vez, provoca uma mudança radical na 

vida da personagem. 

 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 

 

a) I e II apenas. 

b) I, II, III. 

c) I e III apenas. 

d) II e III apenas. 

e) III apenas. 

 

15 -  A poesia do Romantismo é dividida em três gerações. Qual alternativa exemplifica as características da 

segunda geração? 

 

a) Uma noite, eu me lembro... Ela dormia  

Numa rede encostada molemente...  

Quase aberto o roupão... solto o cabelo  

E o pé descalço do tapete rente. 

'Stava aberta a janela. Um cheiro agreste  

Exalavam as silvas da campina...  

E ao longe, num pedaço do horizonte,  

Via-se a noite plácida e divina. 

 

b) Meu canto de morte, 

Guerreiros, ouvi:  

Sou filho das selvas,  

Nas selvas cresci;  

Guerreiros, descendo  

Da tribo tupi. 

Da tribo pujante,  

Que agora anda errante  

Por fado inconstante,  

Guerreiros, nasci;  

Sou bravo, sou forte,  

Sou filho do Norte;  

Meu canto de morte,  

Guerreiros, ouvi. 

c) Se eu morresse amanhã! 

Quanta glória pressinto em meu futuro! 

Que aurora de porvir e que manhã! 

Eu perdera chorando essas coroas 

Se eu morresse amanhã! 

Que sol! que céu azul! que doce n’alva 

Acorda ti natureza mais louçã! 

Não me batera tanto amor no peito 

Se eu morresse amanhã! 

Mas essa dor da vida que devora 

A ânsia de glória, o dolorido afã... 

A dor no peito emudecera ao menos 

Se eu morresse amanhã! 

d) Era um sonho dantesco... o tombadilho 

Que das luzernas avermelha o brilho. 

Em sangue a se banhar. 

Tinir de ferros... estalar de açoite... 

Legiões de homens negros como a noite, 

Horrendos a dançar... 

Negras mulheres, suspendendo às tetas 

Magras crianças, cujas bocas pretas 

Rega o sangue das mães: 

Outras moças, mas nuas e espantadas, 

No turbilhão de espectros arrastadas, 

Em ânsia e mágoa vãs! 

e) A praça! A praça é do povo  

Como o céu é do condor  

É o antro onde a liberdade  

Cria águias em seu calor!  

Senhor!... pois quereis a praça?  

Desgraçada a populaça  

Só tem a rua seu...  

Ninguém vos rouba os castelos  

Tendes palácios tão belos...  

Deixai a terra ao Anteu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPANHOL 
 
La Universitat de València analiza la justicia desde la perspectiva de género 
 
1 La Universitat de València y Dones Progressistes analizan este miércoles, 26 de octubre, en una jornada 

sobre la justicia desde la perspectiva de género que será inaugurada por la consejera de Justicia, Gabriela Bravo, 
en la Facultad de Derecho de Valencia, y en la que participa el diario El País en la Comunidad Valenciana. 

4 Según las organizadoras, "es un clásico, entre las gentes del Derecho, decir que la justicia es ciega pero 
¿es una realidad que ante la Justicia todas las personas somos iguales o es un deber ser?”, Y añaden: “De las 
muchas cuestiones que puede abarcar este planteamiento hemos escogido la situación de las mujeres como 
sujetos constitucionales, cómo influye el hecho de ser mujer en su derecho a una vida sin violencia y, por otro 
lado, vamos a hablar de los derechos de las mujeres cuando entran en la cárcel”. 

9 Entre las participantes está Inmaculada Montalbán, presidenta de la Comisión de Igualdad y del 
Observatorio contra la violencia de género en el Consejo General del Poder Judicial de 2008 a 2013; Susana 
Gisbert, fiscal desde 1992, que ejerce en la Sección de violencia sobre la mujer; o Mercedes Gallizo que fue 
directora general de Instituciones penitenciarias de 2004 a 2011. 

13 La mesa redonda sobre el papel de los medios de comunicación cerrará la jornada, con ponentes como 
Julia Ruiz, del diario Levante-EMV; María José Serra, en representación de El País Comunidad Valenciana; Loreto 
Ochando, en nombre de Valencia Plaza, y Elena Morales, de la Cadena Ser Valencia. 
Disponível em: <http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/25/valencia/1477410447_888724.html>  
 
16 - Pode-se afirmar que o objetivo principal do evento citado no texto é  

 
a) Mostrar dados sobre a violência geral na região de Valencia. 
b) Informar sobre a importância dos meios de comunicação. 
c) Comentar sobre os direitos dos presos nas cadeias da Espanha. 
d) Analisar as relações de justiça com relação ao gênero. 
e) Mostrar dados que confirmem que a justiça é cega.  

 
17 - De acordo com o contexto em que foi empregado, o verbo añadir, presente na linha 5, pode ser traduzido 
para o português com o sentido de: 

 
a) esconder 
b) deixar 
c) acrescentar 
d) esquecer 
e) convencer 

 
18 - A forma verbal hemos escojido, na linha 6, se refere a conjugação do verbo na pessoa, 

 
a) nosotros 
b) vosotros 
c) ellos 
d) ellas 
e) ustedes 

 
19 - No contexto apresentado, Cerrará, na linha 13, teria como antônimo em espanhol: 

 
a) ayudará 
b) empezará 
c) llegará 
d) olvidará 
e) hará  

 
20 - No fragmento do texto “La Universitat de València y Dones Progressistes analizan este miércoles, 26 de 

octubre, en una jornada sobre la justicia…”, aparece citado o dia da semana miércoles. O dia da semana 
seguinte a miércoles, em espanhol é: 

 
a) viernes 
b) lunes 
c) martes 
d) domingo 
e) jueves 
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