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INSTRUÇÕES 

 
1. Confira, abaixo, seu nome e número de inscrição. Assine no local 

indicado. 
 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. 
 
3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo 

permitidas perguntas aos Fiscais. 
 
4. Nesta prova, há dois tipos de questões: 

Questão discursiva, na prova de Redação. 
Questões de múltipla escolha, nas provas de Língua Portuguesa, 
Literatura e Língua Estrangeira Moderna, em que há somente uma
alternativa correta. 

 
5. Ao receber a folha de respostas, examine-a e verifique se os dados nela 

impressos correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade, 
comunique-a imediatamente ao Fiscal. 

 
6. Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em 

cada questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta de tinta 
preta ou azul-escura. 

 
7. Na folha de respostas, a marcação de mais de uma alternativa em uma 

mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do círculo 
destinado para cada marcação anulam a questão.  

 
8. Não haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento.
 
9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os 

candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, 
eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não-cumprimento destas 
exigências implicará a exclusão do candidato deste Concurso. 

 
10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. 

Aguarde autorização para devolver, em separado, a folha definitiva 
da redação, o caderno de prova e a folha de respostas, devidamente 
assinados. 

 
11. O tempo para o preenchimento da folha de respostas está contido na 

duração desta prova. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 
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LOCAL-SALA-CARTEIRA 
  

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
  

NOME DO CANDIDATO 
 
 
 
 

 
 
     ASSINATURA DO CANDIDATO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 a 10. 

A NAU DOS INSENSATOS 
 
Bush triunfa num país envenenado pela religião da 

intolerância e pela moral da incongruência 
 
Na quarta-feira, dia seguinte à vitória de George W. Bush na 

eleição americana, a Bolsa de Nova York fechou em alta, com 
destaque para a valorização das ações das indústrias farmacêutica 
e armamentista. Compreende-se. A vitória de Bush é garantia de 
mais guerras. Se haverá mais guerras, mais armas serão 
comercializadas. Se mais armas serão comercializadas, haverá 
mais violência. Com mais violência, haverá mais ferimentos e mais 
doenças. E se haverá mais ferimentos e doenças, mais remédios 
serão necessários. Sinal verde, nos próximos quatro anos, para a 
indústria da destruição e da doença. E no entanto... No entanto, as 
análises são quase unânimes em concluir que o fator decisivo, para 
a vitória de Bush, foram as "questões morais"!  

(Retrato da América em tempos sombrios. Em fevereiro último, o 
vôo 34 da American Airlines acabara de decolar de Los Angeles, 
rumo a Nova York, quando o comandante Roger Findiesen tomou a 
palavra. Quem esperava as habituais informações sobre a 
velocidade, altitude ou a rota a seguir se enganou. O piloto instou os 
passageiros a uma afirmação de fé, levantando os braços em honra 
a Jesus Cristo. Também pediu aos cristãos presentes que 
conversassem sobre as maravilhas da fé com o eventual descrente 
sentado ao lado.)  

As "questões morais" que estavam em jogo na eleição, 
alardeadas à exaustão durante a campanha, traduzem-se pela 
tríade aborto/casamento gay/pesquisa de células-tronco. Bush 
opõe-se aos três. Por isso, é considerado um baluarte dos "valores 
tradicionais", e mereceu a confiança da população. Alguns eleitores 
elevam à condição de "moral" também o combate ao terrorismo e a 
guerra ao Iraque. Os 36% que, segundo pesquisa da rede ABC de 
televisão, disseram ter votado em Bush motivados por "questões 
morais" incluem tais itens na cesta da moralidade. E no entanto... 
Mentir a respeito de armas de destruição em massa para justificar a 
guerra contra o Iraque, isso não é imoral. Produzir 100.000 mortos 
no Iraque, na maioria mulheres e crianças, segundo recente 
levantamento de instituições acadêmicas americanas, não é imoral.  

(Retrato da América em tempos sombrios. Um DVD lançado na 
convenção republicana, com o título Faith in the White House, "Fé 
na Casa Branca", anunciado como resposta ao Fahrenheit 11 de 
Setembro de Michael Moore, mostra a transformação de Bush, da 
vida dissipada da juventude à ardente religiosidade da maturidade. 
Numa das cenas a tela se divide para mostrar, triunfalmente, de um 
lado Bush e do outro Jesus. Noutra cena Bush, interpretado por um 
ator, reage com indignação aos avanços de uma colega de trabalho, 
ao tempo em que trabalhava para o pai. "Sou um homem casado", 
diz.)  

Nunca antes a piedosa América que votou em Bush tinha obtido 
vitória tão nítida. À confirmação do mandato do presidente e ao 
endosso de suas políticas soma-se a maioria nas duas casas do 
Congresso, onde despontam tipos tão religiosos e "morais" quanto o 
titular da Casa Branca. A vitória ocorreu desta vez sem fraudes ou o 
recurso a benevolentes instâncias judiciais. E no entanto... Sobrou 
do outro lado a sensação de que foi perpetrada fraude maior que 
todas – o seqüestro da própria identidade do país. O colunista 
Thomas Friedman, do New York Times, lamentou que a eleição 
tenha sido vencida, não por gente a favor de projetos diferentes dos 
dele – mas de um tipo de América diferente: "Nós não discordamos 
em torno do que a América deveria fazer; discordamos em torno do 
que a América é".  

(Retrato da América etc... O general William Boykin, um dos 
vice-secretários da Defesa, fez campanha nas igrejas, pregando que 
Bush tinha sido escolhido por Jesus para presidir os EUA e 
identificando o inimigo com Satanás. Uma vez, contou a história de 
um rebelde da Somália que alardeava na TV ter Alá a seu lado. O 
rebelde acabou capturado. Boykin concluía: "Eu sabia que meu 
Deus era maior que o dele. Sabia que o meu era o Deus verdadeiro, 
e o dele um ídolo".)  

Oitenta e três por cento dos americanos, segundo sondagem do 
ano passado, acreditam que Jesus nasceu de uma virgem, e 28% 
crêem na teoria da evolução. Cinqüenta e oito por cento acham que 
só acreditando em Deus se pode ter senso moral. No entanto... A 
maioria é também a favor da pena de morte e do direito a portar 
uma arma. Esmagadoras maiorias derrotaram, em plebiscitos 
realizados em onze Estados, em paralelo à eleição presidencial, o 
casamento entre homossexuais. E no entanto... Na festa da vitória, 
o reeleito vice-presidente Dick Chenney apresentou-se ao palco 
com toda a família, o que inclui a filha lésbica e a companheira dela, 
que se veste como um hominho e com a qual só acredita que ela 
não está casada quem dá imerecido valor à mera formalidade do 
papel. Ó América da incongruência, América da moral desatinada e 
da religiosidade perversa, que ceva a intolerância e a mesquinhez 
de espírito! A nau dos insensatos ganhou mais quatro anos para 
avançar. Salve-se quem puder. (TOLEDO, Roberto Pompeu. A nau 
dos insensatos: Revista Veja, São Paulo, edição 1879, ano 37, 10 
de novembro de 2004, p. 162.) 
 
01- É correto afirmar que o objetivo do ensaio é: 
 

a) A defesa da moral e dos bons costumes. 
b) Criticar a incoerência de parte do eleitorado norte-

americano. 
c) Enaltecer a vitória de George W. Bush. 
d) Apoiar a política anti-terrorista de George W. Bush. 
e) Discutir a religiosidade do povo norte-americano. 

 
02- No trecho “... E no entanto... No entanto, as análises são quase 

unânimes em concluir que o fator decisivo, para a vitória de 
Bush, foram as ‘questões morais’!”, o autor mostra-se: 

 
a) Irônico. 
b) Dissimulado. 
c) Contraditório. 
d) Hesitante. 
e) Arrogante. 

 
03- Considere as afirmativas a seguir, cujas palavras 

sublinhadas estão interpretadas entre parênteses. 
I. Se haverá mais guerras, mais armas serão 

comercializadas... (mais armas). 
II. As “questões morais” que estavam em jogo na eleição, 

alardeada à exaustão durante a campanha, traduzem-
se pela tríade... (as “questões morais”). 

III. Bush opõe-se aos três. (Bush). 
IV. [...] o que inclui a filha lésbica e a companheira dela, que se 

veste como um hominho... (a companheira dela). 
Apresentam interpretações corretas apenas as afirmativas: 

 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) II, III e IV. 
 

04- Sobre as oposições sugeridas no ensaio “O avanço da nau 
dos insensatos”, considere as afirmativas a seguir. 
I. Indústria da destruição e da doença/questões morais. 
II. Cristão/descrente. 
III. Moral desatinada/religiosidade perversa. 
IV. Deus verdadeiro/ídolo. 
Apresentam oposições sugeridas no ensaio apenas as 
afirmativas: 

 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) II, III e IV. 
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05- Considere as afirmativas a seguir, cujas palavras 
sublinhadas estão interpretadas entre parênteses. 
I. No entanto, as análises são quase unânimes em 

concluir [...] (concordes). 
II. O piloto instou os passageiros a uma afirmação de fé 

[...] (pediu). 
III. Por isso, é considerado um baluarte dos “valores 

tradicionais” (herói). 
IV. América da moral desatinada e da religiosidade 

perversa [...] (desvairada). 
Apresentam interpretações corretas apenas as 
afirmativas: 

 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) II, III e IV. 

 
06- Sobre os valores morais e tradicionais apontados no 

ensaio, considere as afirmativas a seguir. 
I. Ser contrário à pena de morte. 
II. Ser contrário ao casamento gay. 
III. Ser contrário ao aborto. 
IV. Ser contrário à pesquisa com células-tronco. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 

 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) II, III e IV. 
 

07- Sobre as passagens em que o ensaísta recorre à ironia, 
considere as afirmativas a seguir. 
I. “Eu sabia que meu Deus era maior que o dele.” 
II. Sinal verde, nos próximos quatro anos, para a indústria 

da destruição e da doença. 
III. Mentir a respeito das armas de destruição em massa 

para justificar a guerra contra o Iraque, isso não é 
imoral. 

IV. A nau dos insensatos ganhou mais quatro anos para 
avançar. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e II. 
b) I e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) II, III e IV. 

 
08- Sobre as passagens do ensaio que são de autoria de 

Roberto Pompeu de Toledo, considere as afirmativas a 
seguir. 
I. Nós não discordamos em torno do que a América 

deveria fazer; discordamos em torno do que a América 
é. 

II. Nunca antes a piedosa América que votou em Bush 
tinha obtido vitória tão nítida. 

III. Sabia que o meu era o Deus verdadeiro, e o dele um 
ídolo. 

IV. Cinqüenta e oito por cento acham que só acreditando 
em Deus se pode ter senso moral. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) I, III e IV. 
e) II, III e IV. 

 
09- O autor do ensaio “O avanço da nau dos insensatos” 

confere uma série de atributos a uma parcela da 
sociedade norte-americana. Sobre os atributos 
explícitos no texto, considere as afirmativas a seguir. 

I. Desatinada. 
II. Incongruente. 
III. Conservadora. 
IV. Infiel. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 

 
a) I e II. 
b) I e IV. 
c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) II, III e IV. 

 
10- Sobre os fatos entendidos como imorais pelo autor, 

considere as afirmativas a seguir. 
I. As mentiras a respeito de armas de destruição em massa. 
II. A descrença dos passageiros do vôo 34 da 

Américan Airlines. 
III. A morte de 100.000 pessoas no Iraque. 
IV. A crença de que Jesus Cristo nasceu de uma virgem. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 

 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) II, III e IV. 

 
Leia, a seguir, o texto extraído do último capítulo do 
romance São Bernardo, de Graciliano Ramos, e responda 
às questões de 11 a 13. 
 

Faz dois anos que Madalena morreu, dois anos difíceis. E 
quando os amigos deixaram de vir discutir política, isto se 
tornou insuportável. 

Foi aí que me surgiu a idéia esquisita de, com o auxílio de 
pessoas mais entendidas que eu, compor esta história. A idéia 
gorou, o que já declarei. Há cerca de quatro meses, porém, 
enquanto escrevia a certo sujeito de Minas, recusando um 
negócio confuso de porcos e gado zebu, ouvi um grito de 
coruja e sobressaltei-me. 

[...] 
Bichos. As criaturas que me serviram durante anos eram 

bichos. Havia bichos domésticos, como o Padilha, bichos do 
mato, como Casimiro Lopes, e muitos bichos para o serviço do 
campo, bois mansos. Os currais que se escoram uns aos 
outros, lá embaixo, tinham lâmpadas elétricas. E os 
bezerrinhos mais taludos soletravam a cartilha e aprendiam de 
cor os mandamentos da lei de Deus. 
(RAMOS, Graciliano. São Bernardo. Rio de Janeiro: Martins 
Editora, s.d. p. 240-242.) 
 
11- Considere as frases a seguir. 

I. "Faz dois anos que Madalena morreu [...]" 
II. "Há cerca de quatro meses [...], ouvi um grito de coruja 

e sobressaltei-me." 
III. "Havia bichos domésticos, como o Padilha [...]." 
Sobre os termos sublinhados, é correto afirmar: 

 
a) Os termos são invariáveis porque são numerais. 
b) Os verbos fazer e haver estão no singular porque 

desempenham simultaneamente a função de sujeito e 
objeto da oração. 

c) O verbo haver, na terceira frase, é impessoal porque está 
empregado com o sentido de existir e, nesse caso, 
conjuga-se apenas na terceira pessoa do singular. 

d) O verbo fazer, na primeira frase, deveria estar no plural. 
Entretanto, por razões estilísticas, o autor optou pelo seu 
uso no singular e, assim, registrou um emprego muito 
freqüente da língua portuguesa. 

e) Em todas as frases, os termos destacados estão 
indicando tempo decorrido e, por isso, são invariáveis. 



 

12- Analise a frase "As criaturas que me serviram durante 
anos eram bichos" e considere as afirmativas a seguir. 
I. A oração em destaque é uma oração subordinada 

adjetiva restritiva porque particulariza a oração 
principal e é necessária ao sentido completo do 
período. 

II. O pronome relativo que poderia ser substituído por 
cujo sem alteração de sentido. 

III. O pronome relativo que refere-se ao termo 
antecedente criaturas e liga a oração subordinada 
adjetiva restritiva à principal. 

IV. A oração em destaque é a principal. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 

 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) I, III e IV 
e) II, III e IV. 

 
13- Sobre a frase "A idéia gorou, o que já declarei.", assinale 

a alternativa em que as duas palavras substituem 
corretamente os respectivos termos assinalados. 

 
a) Malogrou – disse. 
b) Frustrou – submeti. 
c) Desenvolveu – expus. 
d) Expirou – arrisquei. 
e) Dissipou – assenti. 

 
Leia, a seguir, o texto extraído de "Uma noite do século", 
primeiro conto do livro Noite na taverna, e responda às 
questões 14 e 15. 
 

Uma noite do século 
 

- Silêncio, moços! acabai com essas cantilenas horríveis! 
Não vedes que as mulheres dormem ébrias, macilentas como 
defuntos? Não sentis que o sono da embriaguez pesa negro 
naquelas pálpebras onde a beleza sigilou os olhares da 
volúpia? 

- Cala-te, Johann! enquanto as mulheres dormem e 
Arnold-o-louro* cambaleia e adormece murmurando as 
canções de orgia de Tieck**, que música mais bela que o 
alarido da saturnal***? Quando as nuvens correm negras no 
céu como um bando de corvos errantes, e a lua desmaia como 
a luz de uma lâmpada sobre a alvura de uma beleza que 
dorme, que melhor noite que a passada ao reflexo das taças? 

- És um louco, Bertram! não é a lua que lá vai macilenta: é 
o relâmpago que passa e ri de escárnio às agonias do povo 
que morre... aos soluços que seguem as mortualhas do cólera! 

- O cólera! e que importa? Não há por ora vida bastante 
nas veias do homem? Não borbulha a febre ainda às ondas do 
vinho? Não reluz em todo o seu fogo a lâmpada da vida na 
lanterna do crânio? 

- Vinho! vinho! Não vês que as taças estão vazias e 
bebemos o vácuo, como um sonâmbulo?" 

 
*Arnold-o-louro: herói de um dos romances europeus 

avidamente lidos por Álvares de Azevedo. O uso desses nomes 
confere um "ar" europeu ao texto. 

**Tieck: escritor romântico europeu. 
*** Saturnal: típica festa romana em homenagem ao deus 

Saturno. Em tais festas, havia muita libertinagem e, no texto, 
tem o sentido de orgia. 
(AZEVEDO, Álvares. Noite na taverna. Obra completa. Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar, 2000. p. 565.) 
 
14- Com base no texto, é correto afirmar: 
 

a) A preferência do autor pelo modo indicativo, 
empregado em todos os verbos do fragmento citado, 
contribui para rejeitar o estado de embriaguez das 
personagens. 

b) Na frase "- Silêncio, moços! acabai com essas 
cantilenas horríveis!", não há indicação de ordem, 
especialmente porque o verbo acabar está 
empregado no modo indicativo. 

c) O adjetivo macilento refere-se à obsessão feminina 
pelo corpo esguio, apesar dos riscos de alguns 
procedimentos, que podem levar à morte. 

d) Em "não é a lua que lá vai macilenta: é o relâmpago 
que passa e ri de escárnio às agonias do povo que 
morre", o pronome relativo que retoma os 
antecedentes lua, relâmpago e povo respectivamente. 

e) Em "Não vês que as taças estão vazias e bebemos o 
vácuo", o vocábulo vácuo exerce a função de sujeito 
da oração. 

 
15- Com base no texto, é correto afirmar: 
 

a) O autor analisa as conseqüências da embriaguez com 
forte apelo moral para a abstenção de bebida. 

b) Esse trecho sugere a imagem do "sono da 
embriaguez" correlata à da morte, o que é reforçado 
pela figuração de mulheres dormindo "ébrias, 
macilentas como defuntos". 

c) Os dados de tempo e espaço estão claros no texto em 
virtude do uso exaustivo das descrições. Além disso, 
eles ainda definem as representações do contexto 
histórico, político e social de que deriva. 

d) O trecho pressupõe uma aproximação com o leitor, 
tratado por "moço", o que é indicativo da faixa etária a 
que se destina a narrativa. 

e) No trecho, há muitos adjetivos referentes à bebida. 
Trata-se de um recurso para influenciar o leitor, jovem 
e em formação, e convencê-lo a se entregar ao 
alcoolismo. 

 

 

 
 

 




