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1ª PARTE
TEOLOGIA
QUESTÃO ÚNICA
10,000 pontos distribuídos em 20 itens
1. Em sua obra Teologia do Antigo Testamento, Walter C. Kaiser Jr. discute o
"Escopo da Teologia do Antigo Testamento". Diante da posição de muitos autores
sobre a abrangência desta disciplina, ele declara o conteúdo do seu estudo
apresentado nessa obra. Assinale a alternativa que apresenta a opinião do referido
autor sobre esse escopo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O escopo inclui matérias fora do cânon do Antigo Testamento.
O escopo inclui os livros apócrifos contidos na Versão Católica da Bíblia.
O escopo inclui matérias de Qumram e textos de Nag Hammadi.
O escopo corretamente restrito aos livros canônicos na coleção judaica.
O escopo inclui escritos rabínicos ao longo da história do texto.

2. A expressão “Logos” desempenhou alguma função também na literatura
Hermética. Na narrativa da criação, Poimandres primeiramente notara uma luz
ilimitada, e depois de um pouco de tempo uma treva que se movia em direção
inferior, apática e desprezível. A treva transformou-se, então, em uma natureza
tímida. Da luz veio um Logos divino. Quais as características do Logos descrito
por Ladd em seu livro “Teologia do Novo Testamento”?
(A) O logos é a criação de um povo por Deus e para Deus, no qual todos os povos
serão abençoados e abençoará a todos, por meio da pregação das Boas Novas.
(B) O logos é o poder da palavra, a qual sempre esteve presente com o Pai e no
Pai, e por meio da qual todas as coisas foram criadas, tanto no céu, como na
terra.
(A) Como divino, tem poder para criar novo céus e nova terra, agora não mais
sujeitos à degradação proporcionada pela raça humana na presente ordem.
(D) Como um poder criador e formativo, separando o elemento inferior do
superior, o Logos invade o oceano de caos, estabelecendo-lhe a ordem. O
Logos Hermético é a expressão ativa da mente de Deus.
(B) O logos, como messias, cria e implanta um reinado perfeito e mundial, por
meio do qual comandará todas as nações, sujeitando-as não por força e nem
por constrangimento, mas pelo seu convencimento.

Visto:
____________________
Subdiretor de Ensino
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3. De acordo com George Eldon Ladd, em sua obra “Teologia do Novo Testamento”,
assinale a alternativa que indica como eram fundamentados os ensinos dogmáticos
da Igreja na Idade Média.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nos ensinos dos Pais da Igreja.
No Novo Testamento.
Na Bíblia e nas tradições da Igreja.
Nos ensinos dos Apóstolos.
Nas Encíclicas Papais.

4. De acordo com Robert H. Gundry, em seu livro “Panorama do Novo Testamento”,
o calendário religioso dos judeus na época do NT, tinha algumas peculiaridades,
como por exemplo, o fato de o ano civil judaico começar aproximadamente em
setembro-outubro, e o ano religioso aproximadamente em março-abril. Segundo o
referido autor a Festa das Trombetas ou Rosh Hashanah, marcava:
(A) o início da colheita do trigo que representava a maior festa de colheita.
(B) o arrependimento nacional, jejum e expiação.
(C) o início do ano civil e o fim das colheitas da uva e da azeitona.
(D) rededicação do Templo, por Judas Macabeu.
(E) o livramento de Israel ao tempo de Ester.
5. Robert H. Gundry, em sua obra “Panorama do Novo Testamento”, fala do sistema
de transportes nos tempos do N.T., principalmente estradas retas e duráveis, por
onde os missionários cristãos passavam para suas jornadas. Assinale o Império
responsável por esses melhoramentos, que possibilitaram a expansão do
Evangelho.
(A) O Império Egípcio.
(B) O Império Grego.
(C) O Império Sírio.
(D) O Império Romano.
(E) O Império Babilônico.
6. Com o avançar da história, muitas são as ideologias, filosofias e teologias que
surgem. Apesar do texto bíblico ser considerado como Sagrado e imutável pelos
cristãos, a bíblia é compreendida como Palavra de Deus revelada aos homens,
mesmo sendo sua interpretação influenciada pelas ideologias relativistas de nossos
dias. Dentro deste raciocínio podemos afirmar que o cristianismo é uma religião:

(A)
(B)
(C)
(D)

sistemática.
dogmática.
relacionista.
revelacionista.
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(C) progressista.
7. No livro “Entendes o que lês?” Gordon Fee e Douglas Stuart, ao falarem sobre a
necessidade de interpretação bíblica, deixam claro que neste processo existem dois
fatores importantes: a natureza do leitor e a natureza da Escritura. Como eles
explicam isso?
(A) Não há diferença nos idiomas da Bíblia, uma vez que, ela foi escrita por
Deus, seu único autor. É Deus que vai iluminar o leitor a entender o que Ele
revelou nas Escrituras. Cabe, portanto, ao leitor, buscar em Deus o melhor
entendimento do que fora revelado.
(B) Se a natureza do leitor é diferente da natureza da Escritura, deve-se então
perceber a dificuldade de interpretação. Portanto, cabe àqueles que mais se
esmeram no estudo acurado, a tarefa de interpretação; enquanto aos demais, a
tarefa de aprender e ouvir.
(C) Tende-se a pensar que nosso entendimento é a mesma coisa que a intenção do
Espírito Santo ou do autor humano. Apesar disso, invariavelmente levamos
para o texto tudo quanto somos, com toda nossa experiência, cultura e
entendimento prévio de palavras e ideias.
(D) A tarefa de interpretação é perigosa e diversa. Por isso, há uma quantidade
enorme de igrejas existentes ao redor do mundo. Ninguém fala a mesma
língua. A Bíblia e as pessoas parecem se contrapor e Deus se entristece com
isso.
(E) O texto bíblico revelado por Deus é de elevado nível de dificuldade de
entendimento, devendo o leitor se ater de um acurado conhecimento
acadêmico para uma boa interpretação.
8. Discorrendo sobre o valor exegético da arqueologia, R. N. Champlin, em sua
Enciclopédia de Bíblia,Teologia e Filosofia, menciona o texto de Dt. 34.7, que se
refere a Moisés, dizendo que "(...) não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe
abateu o vigor". A palavra traduzida por "vigor", poderia ser traduzida por
"dentes", como aparece na Vulgata Latina. De acordo com Champlin em relação a
questão das descobertas arqueológicas, assinale a alternativa correta.
(A) Os tabletes de Ras Shamra mostram que o termo em questão tem, realmente,
o sentido de “vigor natural ou forças”.
(B) A Vulgata Latina traduziu mal o termo tirado da Septuaginta.
(C) As descobertas arqueológicas não lançaram luz sobre a solução do problema
(D) Descobertas encontradas nas regiões desérticas ainda estão sendo discutidas
pelos eruditos no assunto.
(E) As descobertas arqueológicas mostram que o termo no hebraico é ambíguo e
pode tanto ser traduzido como a Vulgata Latina o fez, como o que está nas
traduções tradicionais.

Visto:
____________________
Subdiretor de Ensino
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9. De acordo com Augustus Nicodemus Lopes, em seu livro “A Bíblia e seus
intérpretes”, a pós-modernidade é o período da História que veio tomar o lugar do
período moderno. Como a hermenêutica bíblica sempre acompanhou os
movimentos da história, profundas mudanças têm acontecido na hermenêutica em
anos recentes. Assinale a alternativa que segundo autor, apresenta os efeitos da
pós-modernidade na nova geração de intérpretes da Bíblia, segundo o autor:
(A) relativização da verdade; perda da verdade absoluta; diversidade doutrinária;
a Bíblia não é Palavra de Deus, portanto não é para ser vivida, apenas lida.
(B) livre escolha; estudo sem uma sistemática organizada; estudo feito de forma
mística; estudo com foco maior no milagre, do que na mudança de vida do
leitor.
(C) opção de escolher o texto bíblico que mais lhe agrada; Deus está mais para
servir, do que para ser servido.
(D) sincronia; pluralidade de interpretações; epistemologia; perda do sentido
original; a morte do autor, o retorno à alegorese e deslocamento do sentido.
(E) a Bíblia é lida como se lê um horóscopo, “no achômetro”; os sentidos ficam
mais importantes do que o racional; os milagres são prioridades na vida do
fiel; e o líder é mitificado, e portanto o que ele fala não se questiona.
10. As chamadas "Santas Cruzadas", colocadas no período 950-1350 a.D., têm
aspectos negativos e positivos na expansão do cristianismo e na história da própria
Europa. A Primeira Cruzada, iniciada em 1096, teve como motivação um
inspirador sermão de um Papa, no sínodo em Clermont, na França. Assinale o
nome desse papa.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Papa Gregório, o Grande.
Papa Leão I.
Papa João XXIII.
Papa Inocente III.
Papa Urbano II.

11. De acordo com Louis Berkhof em seu livro “Teologia Sistemática” quais são os
atributos incomunicáveis de Deus?
(A)
(B)
(C)
(D)

Onipresença, onipotência e onisciência.
Espiritualidade, intelectualidade, moralidade.
Autoexistência, imutabilidade, infinidade.
Espiritualidade, racionalidade, transcendentalidade.
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(E) Triunidade, espiritualidade, transcendentalidade.
12. Segundo Kenneth Scott Latourette, em seu livro “Uma história do cristianismo”,
quando aborda o cenário do nascimento do cristianismo, aparentado às religiões de
mistério estava o hermetismo, representado por um corpo literário que alegava ter
Hermes Trismesgisto como seu autor. Quais características abaixo, descrevem esta
linhagem religiosa?
(D) Acreditava que o universo era um todo orgânico, com corpo e alma, e
governado pela razão que se expressa por meio da lei natural; era panteísta
que considerava Deus como permeando todas as coisas, mas não
independente delas; sustentava que todo homem deveria viver de acordo com
a razão universal que permeia a natureza.
(A) Tinham como seu foco inspirador os ritos que dramatizavam a morte da
vegetação no outono e no inverno e a ressurreição da vida na primavera. Isso
era feito por intermédio de Persephone, que foi levada por Hades para o
mundo inferior, foi procurada por sua chorosa mãe, Deméter, foi restaurada
ao mundo da luz, mas compelida a retornar ao mundo inferior durante parte
de cada ano.
(B) Tinha Mitra como sua figura principal, a qual era um “deus” de origem persa,
que usualmente era representado cavalgando um touro e o matando. Do touro
moribundo vinha a semente da vida para o mundo, e daí o ato se tornou um
símbolo da regeneração. O culto abrangia a prática do batismo e tinha uma
comida sacramental.
(C) Combinava muito das filosofias que tinham aparecido antes dele, inclusive o
platonismo, o aristotelismo, o estoicismo, e o neopitagoreanismo. Essa escola
tinha uma qualidade profundamente religiosa associada a uma forte tendência
mística. Por intermédio do ascetismo procurava restringir a carne e seus
desejos, purificar a alma humana das manchas adquiridas por causa de sua
separação do seu estado original, e pela contemplação atingir a união com
Deus.
(D) Pregou a disjunção entre a matéria e o espírito, ofereceu um caminho de
emancipação do mundo material para a esfera do espírito puro e para a
liberdade do controle fatalista dos poderes astrais que subjazem a crença na
astrologia. Procurando obter emancipação da carne, era fortemente ascético,
inculcava abstinência dos prazeres da carne e se opunha à malícia, inveja,
engano, ira e avareza.

Visto:
____________________
Subdiretor de Ensino
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13. Segundo Kenneth Scott, em seu livro “ Uma história do cristianismo, relação ao
cristianismo, por volta do ano 500, analise as afirmativas abaixo e, a seguir,
assinale a alternativa correta.
I.
II.

III.
IV.
V.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ao contrário do declínio do Império romano e da cultura greco-romana, o
cristianismo não apresenta nenhuma consequência negativa, haja vista crescer
a passos largos.
O cristianismo foi seriamente afetado pela doença fatal do Império Romano é
um dos fatos mais palpáveis da História. Nos muitos que se consideravam a si
mesmos cristãos, na aparente vitalidade interior expressa em novos
movimentos inspirados pela fé, na qualidade moral e espiritual das igrejas que
eram os veículos oficiais do Evangelho, e na sua proeminência no cenário
total humano, o cristianismo perdeu terreno.
Por diversos séculos houve registro de perdas progressivas do Cristianismo
em relação ao islamismo.
O Império romano se aliou ao cristianismo, tornando-o a religião oficial com
poder de decisão e governo.
O Cristianismo foi marcado pelo surgimento de grandes heresias, as quais
afastaram severamente os fiéis, o que ocasionou uma revolta popular,
encabeçada por homens como: Wycliffe, e John Huss.
Somente I e II estão corretas.
Somente I e V estão corretas.
Somente II e III estão corretas.
Somente III e IV estão corretas.
Somente IV e V estão corretas.

14. Um complexo de ideias e influências entrelaçadas moldou continuamente Lutero e
seu pensamento sobre a justificação ao longo de 1513 a 1518. Identifique essas
linhas de influência.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Tradição escolástica, Pelagianismo e os escritos de Erasmo.
O Nominalismo, o misticismo alemão e os escritos de Agostinho.
O arianismo, os escritos de Thomas Hobbes e de João Hus.
Os escritos de Wycliffe, as Institutas de Calvino e o misticismo alemão.
Estoicismo, Arminianismo e Calvinismo.
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15. No livro: “O manual do conselheiro cristão”, Jay Adams, apresenta o
posicionamento de Frankl, em contraste com B. F. Skinner, quanto ao que é
fundamental para uma vida plena e produtiva, sobre o assunto assinale a alternativa
correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A vida precisa ter significação.
A vida é feita para realizar os sonhos do coração.
A vida precisa de controle e uma boa auto-imagem.
A vida é um esforço em sublimar as tendências de erro.
A vida começa com um auto-conceito saudável e uma boa forma de aprender
com os problemas.

16. Segundo Berkhof, no hebraico, há vários nomes para Deus. Assinale o termo que
designa o nome próprio mais usado de Deus, levando-se em consideração o tato de
as vogais do referido nome terem sido perdidas com o tempo, segundo o mesmo
autor.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Elohim.
Adonai.
Shadai.
Yahweh.
Tsebhaoth.

17. Em sua obra “Eu Creio na Pregação” John Stott, fala de uma ênfase exclusiva do
cristianismo em relação à outras religiões.Assinale a frase que identifica essa
exclusividade.
(A) O ensino religioso.
(B) Os credos cristãos.
(C) O discipulado cristão.
(D) A pregação da Palavra de Deus.
(E) O Didachê como norma de orientação.
18. Quando Louis Berkhof em seu livro “Teologia Sistemática” fala a respeito da
imortalidade da alma, destaca o testemunho geral, abordando os argumentos em
prol dela, os quais não são conclusivos, mas importantes. Indique abaixo os
argumentos destacados pelo autor:
(A) Histórico, Metafísico, Teológico e Moral.
(B) Teleológico, Cosmológico e Ontológico.
(C) Filosófico, Bíblico, Teológico e Doutrinal.

Visto:
____________________
Subdiretor de Ensino
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(D) Sociológico, Antropológico e Psicológico.
(E) Racional, Moral e Filosófico.
19. Nas discussões sobre a natureza de Cristo, surgiram várias teorias. Segundo
Berkhof, numa delas, um grande grupo de judeus cristãos, com forte convicção
monoteísta, sentiu-se constrangido a negar a divindade de Cristo. Assim, esse
grupo considerava Cristo como simples homem, filho de José e Maria, qualificado
em seu batismo para ser o Messias, pela descida do Espírito Santo sobre ele.
Assinale o nome desse grupo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os arianistas.
Os docetistas.
Os apolinarianos.
Os ebionitas.
Os nestorianos.

20. Segundo Louis Berkhof, em seu livro “Teologia Sistemática”, a doutrina de Lutero
sobre a presença física de Cristo na ceia do Senhor levou ao conceito
caracteristicamente luterano da communicatio idiomatum. Identifique este
conceito.
(A) Cada uma das naturezas de Cristo permeia a outra e Sua humanidade
participa dos atributos da Sua divindade.
(B) Cristo tinha duas naturezas, mas uma não interferia na outra. Uma era divina
e a outra humana.
(C) Cristo tinha uma natureza divino-humana, elas coexistiam e interferiam uma
na outra. O humano vivia coisas do divino e o divino se esvaziava para ser
humano.
(D) Cristo tinha duas naturezas, sendo que a divina sobressaia sempre que a
humana precisava de auxílio.
(E) Cristo tinha duas naturezas, ora era Deus e ora era homem. Quando uma
estava manifestando a outra se minimizava.
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2ª PARTE
LÍNGUA PORTUGUESA
10,000 pontos distribuídos em 20 itens
21. Assinale a alternativa correta.
(A) As consoantes [p], [b], [m] e [n] são foneticamente classificadas como
oclusivas bilabiais.
(B) Como as vogais, as consoantes podem ou não ser produzidas com vibração
das cordas vocais.
(C) No português falado no Brasil, existem somente duas consoantes nasais no
português.
(D) As vogais [o] e [u] são classificadas como velares, enquanto as vogais [e] e
[i] são palatais.
(E) As consoantes conhecidas como laterais se caracterizam pela vibração da
língua ou do véu palatino.
22. Quanto à acentuação, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a
alternativa correta.
I. são, sem, sob e com são monossílabos tônicos.
II. leucemia, pudico, inaudito, ibero e palato são vocábulos paroxítonos.
III. ambrosia, hieróglifo, ortoepia e réptil são vocábulos que apresentam
oscilação de pronúncia.
IV. Todas as palavras monossilábicas são oxítonas.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente I e II estão corretas.
Somente I e IV estão corretas.
Somente II e III estão corretas.
Somente II e IV estão corretas.
Somente III e IV estão corretas.

23. Assinale a alternativa em que a sentença está de acordo com as regras da gramática
normativa:
(A) Os estudantes conversaram à cerca da nova direção.
(B) É necessário estar atento as novas demandas.
(C) O pelotão foi a cidade capturar os insurgentes.

Visto:
____________________
Subdiretor de Ensino
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(D) As crianças não conseguiram andar à cavalo ontem.
(E) Os documentos serão enviados em domicílio.
24. Assinale a alternativa em que a pontuação da sentença está correta.
(A) A orca que é um cetáceo tem uma inteligência muito desenvolvida.
(B) O deputado Miguel Cervantes que está preso na Polícia Federal roubou
milhões.
(C) José está gordo mas sua esposa já emagreceu vinte quilos.
(D) Raulzito, irritado com a pressão do pai, jogou fora seu diploma.
(E) Julieta gostava de vinho chileno; Romeu de champanhe francesa.
25. Assinale a alternativa em que o prefixo das duas palavras expressa a ideia de
“movimento em torno”.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cisalpino – cisplatino
Circunlocução – circunvagar
Abdicar – abjurar
Imigrar – irromper
Percorrer – perfurar

26. A respeito dos pronomes de tratamento, analise as afirmativas abaixo e, a seguir,
assinale a alternativa correta.
I.

Designam a pessoa a quem se fala, a 2ª pessoa, levando o verbo para a 2ª
pessoa também.

II. Embora seja um pronome de tratamento, “você” e o “senhor (a senhora)”
podem ser empregadas nas funções de sujeito, de agente da passiva e de
adjunto.
III. O pronome de tratamento mais amplamente empregado, na escrita, em
documentos oficiais e comerciais é “Vossa Excelência (V.Ex.ª)”.
IV. Quando em referência à 3ª pessoa, substituímos o Vossa por Sua.
(A) Somente I e II estão corretas.
(B) Somente I e III estão corretas.
(C) Somente III e IV estão corretas.
(D) Somente I, II e IV estão corretas.
(E) Somente II, III e IV estão corretas.
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27. Analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.
I. O sujeito oculto é um caso de elipse.
II. As chamadas “orações sem sujeito” contrariam a ideia de que o sujeito é um
termo essencial da oração.
III. O agente da passiva é um termo acessório da oração.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente I está correta.
Somente II está correta.
Somente III está correta.
Somente I e II estão corretas.
Somente II e III estão corretas.

28. Assinale a alternativa adequada quanto à regência verbal, tendo em vista o padrão
normativo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Aspiro uma vida melhor.
Lembrei a infância ao sentir o aroma da alfazema.
O chefe do setor chamou-lhe para uma séria conversa.
Ele teve de responder as perguntas feitas pelo delegado.
Vamos nos esquecer de tudo e deixar o passado para trás.

29. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas abaixo.
I.

Eles não pertencem ao mesmo ______________ social.

II. A prefeitura __________ a licença dos donos de barraca de praia.
III. A ____________ de livros e materiais audiovisuais estará proibida durante o
recesso escolar.
IV. O prazo para inscrição no concurso foi _________________.
V. Os currículos dos candidatos demonstram que eles são todos ____________,
sem qualificação alguma.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

estrato – caçou – seção – delatado – insipientes
extrato – cassou – sessão – dilatado – incipientes
estrato – cassou – cessão – dilatado – insipientes
extrato – caçou – seção – delatado – incipientes
estrato – cassou – cessão – dilatado – incipientes

Visto:
____________________
Subdiretor de Ensino
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30. Em qual sentença ou em quais sentenças a concordância está conforme a gramática
normativa?
I.

Uma das pessoas que mais insistiram na contratação dos jogadores foi o
técnico.
II. Pelé é um dos poucos brasileiros que possuem renome internacional.
III. Momentos houveram na guerra em que até o general duvidou da vitória.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente I está correta.
Somente II está correta.
Somente III está correta
Somente I e II estão corretas.
Somente II e III estão corretas.

31. Assinale a alternativa que explica o uso do presente do indicativo nos verbos
sublinhados no texto abaixo.
Na maravilha da literatura universal que é o conto A terceira margem do rio, de
Guimarães Rosa, um homem um dia se despede da família, embarca numa canoa
e nunca mais volta, decidido a passar o resto da vida a subir e descer o rio, subir e
descer.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ações habituais.
Ações durativas.
Ações atemporais.
Ações repetitivas.
Passado nostálgico.

32. Observe a concordância nas frases abaixo e, a seguir, assinale a alternativa
corretas.
I.
II.
III.
IV.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cerca de cem mil pessoas compareceu ao funeral do ator.
É necessária a atenção de todos.
Ela aparece em bastantes capas de revistas.
Pedimos mais carne e menas sobremesas.
Somente I e II estão corretas.
Somente I e III estão corretas.
Somente II e III estão corretas.
Somente II e IV estão corretas.
Somente III e IV estão corretas.
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Leio o texto abaixo, para responder os itens 33 a 35.
O texto como placebo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Visto:
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A palavra placebo (do latim agradarei) refere-se a uma substância ou um
procedimento que teoricamente não faria efeito sobre o organismo, mas que
acaba tendo resultados terapêuticos, pela crença que uma pessoa deposita nela.
Pergunta: é o texto um placebo? No caso da ficção, pode-se dizer que sim. É algo
que resulta da imaginação de um escritor, de um cineasta, de um dramaturgo;
mas, quando agrada o espectador ou o leitor (um objetivo implícito na própria
criação ficcional), exerce um efeito que poderíamos chamar de terapêutico. A
ficção ajuda a viver. E isso inclui uma melhora da saúde – pelo menos do ponto
de vista psicológico. Para muitas pessoas a leitura é um amparo, um consolo,
uma terapia. Daí nasceu inclusive um gênero de livros que se tornou popular: as
obras de autoajuda. Diferentemente da ficção, elas aconselham o leitor acerca de
problemas específicos: luto, controle do stress, divórcio, depressão, ansiedade,
relaxamento, autoestima, e até a felicidade. Esse tipo de leitura faz um enorme
sucesso; não há livraria que não tenha uma seção destinada especialmente à
autoajuda.

(Disponível em: <http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos/o_texto_como_placebo.
html>. Acesso em: 18 fev. 2010. Autor: Moacyr Scliar).
33. De acordo com texto, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a
alternativa correta.
I.

Todo texto funciona como placebo, uma vez que a leitura acaba produzindo
um efeito terapêutico no leitor.
II. Os textos ficcional e de autoajuda possuem o mesmo objetivo, ou seja, ajudar
o leitor a superar seus problemas, enfrentar a realidade.
III. Os textos ficcionais são comparados ao placebo porque, como estes, não
teriam efeito qualquer sobre o organismo, mas acabam tendo resultados
terapêuticos, ajudando as pessoas a viver.
IV. Os livros de autoajuda diferem dos livros de ficção porque possuem objetivo
explícito de ajudar o leitor a superar seus problemas, a viver
(A) Somente I e II estão corretas.
(B) Somente II e IV estão corretas.
(C) Somente III e IV estão corretas.

____________________
Subdiretor de Ensino
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(D) Somente I, II e III estão corretas.
(E) Somente I, III e IV estão corretas.
34. “Daí” (linha 10) estabelece uma relação de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

conclusão.
oposição.
condição.
concessão.
adição.

35. No que se refere à tipologia textual, o trecho é, predominantemente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Injuntivo.
Descritivo.
Narrativo-descritivo.
Argumentativo-injuntivo.
Expositivo-argumentativo.

Leia o texto abaixo, para responder o item 36.
Camelot e a Casa Branca
O 35º presidente dos EUA popularizou-se como JFK. Sorriso aberto, fala
cativante, formação primorosa, esposa bonita e filhos dignos de cartão de Natal:
nada parecia errado naquela família. O pequeno incômodo causado pelo
catolicismo do presidente, caso único na história dos EUA, foi logo superado. No
debate presidencial com o pálido e evasivo Nixon, o sorriso de JFK chegava a ser
uma covardia. Quasímodo (o corcunda de Notre Dame) e Adônis (o homem mais
belo da mitologia grega) inauguraram a era da política televisiva e indicaram para
todas as décadas futuras que a imagem seria o eixo dominante da política de
massas.
(KARNAL, Leandro. Camelot e a Casa Branca. Aventuras na História, n.. 71,
jun. 2009, p. 46).
36. Analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.
I. Quasímodo e Adônis apontam para uma intertextualidade explícita.
II. A imagem de JFK foi essencial para sua eleição.
III. O povo americano não esboçou reação contrária à religião de JFK.
(A) Somente I está correta.
(B) Somente II está correta.
(C) Somente III está correta.
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(D) Somente I e II estão corretas.
(E) Somente II e III estão corretas.
37. Identifique as frases que apresentam exemplos de ambiguidade lexical e, a seguir,
assinale a alternativa correta.
I.
II.
III.
IV.
V.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A mulher foi assaltada no banco da praça.
Aquela menina encontrou o garotinho em seu quarto.
Procuro a tampa do baú que estava no quarto.
Corto cabelo e pinto.
Retiramos o macaco do carro.
Somente I e III estão corretas.
Somente I, II e IV estão corretas.
Somente I, IV e V estão corretas.
Somente II, III e IV estão corretas.
Somente III, IV e V estão corretas.

39. Assinale a alternativa que contém homônimos perfeitos.
(A) casa (verbo) – casa (substantivo).
(B) espeto (substantivo) – espeto (verbo).
(C) sede (substantivo) – cede (verbo).
(D) ascender (verbo) – acender (verbo).
(E) cassar (verbo) – caçar (verbo).
40. Na solenidade de uma formatura numa universidade baiana, em 2007, o paraninfo
da turma fez um discurso do qual se apresenta abaixo um pequeno trecho. Leia-o,
analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.
Boa noite, minhas senhoras.
Boa noite, meus senhores.
Alunas e alunos, professoras e professores.
Estamos aqui reunidos,
No Centro Amélia Amorim,
Para celebrarmos uma jornada
Que esta noite chega ao fim.

( ) Neste último caso, o que temos é um apelo espiritual ou psicológico traduzido
na palavra escrita, que, ao longo do tempo, sempre teve uma aura de
autoridade e de verdade.

(Disponível em : http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos/o_texto_como_
placebo.html. > Acesso em: 18 fev. 2010. Adaptado).
(A) 1 – 4 – 2 – 3
(B) 4 – 1 – 3 – 2
(C) 3 – 2 – 4 – 1
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(E) 2 – 4 – 3 – 1

( ) Não faltam críticas para a medicina alternativa.

( ) Isto não quer dizer que esse tipo de tratamento não funcione, ou que a
literatura de autoajuda não surta efeito.

____________________
Subdiretor de Ensino

(D) 1 – 2 – 3 – 4

38. Ordene os fragmentos de forma que constituam um parágrafo coerente e coeso e,
em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

( ) O argumento principal é de que a medicina moderna deve se basear em
evidências resultantes de estudos experimentais, epidemiológicos, estatísticos,
o que não acontece com muitos dos métodos alternativos.

Visto:

I. Esse trecho apresenta uma intertextualidade intergêneros.
II. Há, no trecho, uma heterogeneidade tipológica.
III. Percebem-se desvios sintáticos em relação à norma padrão.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente I está correta.
Somente II está correta.
Somente III está correta.
Somente I e II estão corretas
Somente II e III estão corretas.
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3ª PARTE
LÍNGUA PORTUGUESA
REDAÇÃO
Valor 10,000 pontos
Responda no Caderno de Respostas anexo.
Desenvolva a ideia
argumentativo/dissertativo.

proposta

abaixo

através

“A tecnologia
abre
territórios
fascinantes,
controlar: se pensarmos um pouco, sentiremos medo”

de
e

um
ameaça

texto
nos

A redação deverá conter no mínimo 20 e no máximo 30 linhas e será
avaliada segundo os critérios de apresentação da escrita, tema/conteúdo, tipo de texto,
gramaticalidade, coerência e coesão.

FINAL DA PROVA

Visto:
____________________
Subdiretor de Ensino
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