
INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, Nº de inscrição e assine no local indicado abaixo.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo

permitidas perguntas aos Fiscais.
4. Este Caderno de Provas contém questões objetivas, com 5 (cinco) alternativas

cada uma, indicadas com as letras A, B, C, D e E, além da Prova de Redação
que serão respondidas por todos os candidatos aos Cursos dos Grupos
de A a E, de acordo com o quadro abaixo.

Prova de Língua e Literatura
1ª parte: Prova de Redação
2ª parte: Língua Portuguesa - 15 questões

 Literatura - 05 questões
 Língua Estrangeira Moderna - 10 questões de Inglês
 e 10 questões de Espanhol

5. Responda somente às questões da língua escolhida no ato da inscrição.
6. 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.

7. Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em cada
questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta esferográfica
de tinta preta ou azul-escuro e assine no local apropriado.

8. 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. É de sua inteira
responsabilidade a transcrição de suas respostas.

9. Não haverá substituição, em hipótese alguma da folha de respostas.
10. 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 Processo Seletivo.

11. 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 provas e a folha de respostas, devidamente
assinados.

12. Esta prova terá, no máximo, 4 horas de duração, incluindo o tempo
destinado à transcrição de suas respostas e elaboração da redação.
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LITERATURA

QUESTÕES de 1 a 5

INSTRUÇÃO:
Para responder a essas questões, identifique APENAS
UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra
correspondente no Cartão de Respostas.

_______________________ Questão 1
Sobre o romance São Bernardo, de Graciliano Ramos, numa
visão geral de fatos, personagens, características e estrutura,
todas as afirmativas abaixo são procedentes, EXCETO
A) o romance é narrado em terceira pessoa.
B) predomina no romance o monólogo interior.
C) Paulo Honório não vê propriamente a natureza, pois repara

apenas nas coisas que lhe pudessem ser rendosas.
D) tudo o que em São Bernardo é tenebroso, inumano e

doloroso é durante a noite que se forja, acontece ou se
realiza.

E) a coruja, que antes tinha atuado como prenúncio da morte
de Madalena, virá a ser depois a voz que trará à mente de
Paulo Honório a lembrança da tragédia, que tão duramente
o persegue.

_______________________ Questão 2
Em relação à peça Morte e Vida Severina, de João Cabral de
Melo Neto, todas as afirmativas abaixo são válidas, EXCETO
A) O fato em Morte e Vida Severina que comprova o subtítulo

“auto de Natal” do poema-peça   é o nascimento de um
menino.

B) Em Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto
apresenta uma atitude de resignação e conformismo ante
as desgraças e desesperos dos muitos Severinos.

C) O êxodo do sertão em busca do litoral não é uma solução
para o retirante, pois na cidade grande encontra sempre a
mesma morte severina,  como revelam os dois coveiros.

D) Na cidade grande, quando não encontra uma morte
severina, tem que levar uma vida severina, vivendo no meio
da lama, comendo os siris que apanha em mocambos
infectos.

E) A problemática apresentada em Morte e Vida Severina é
basicamente de caráter social e envolve a  caótica e
degradante situação do homem nordestino, vitimado pelas
secas, pela fome e pela miséria.

_______________________ Questão 3
Estão presentes em A Moratória, de Jorge Andrade, EXCETO

A) o patriarcalismo.
B) a nostalgia de um mundo extinto.
C) a preocupação com as aparências.
D) a valorização da sociedade industrial.
E) a condição de inferioridade da mulher.

_______________________ Questão 4

Relativamente ao romance Inocência, de Taunay, todas as
afirmativas abaixo são procedentes, EXCETO
A) O autor desenvolve toda a história em cenário e meio

tipicamente sertanejo.
B) Numa atmosfera agreste e idílica, a gente rústica do sertão

de Mato Grosso vive seus conflitos.
C) Pereira decide casar a filha com Manecão, homem

honrado e rude tal como o pai de Inocência.
D) Órfã de mãe desde o nascimento, Inocência é criada pelo

pai, Pereira, mineiro afetuoso mas turrão.
E) Inocência, que vivia, desde menina, apaixonada pelo

prático Cirino,  deixa de aceitar o noivado imposto pelo
pai.

_______________________ Questão 5
A única passagem que NÃO encontra apoio em A Cidade e
as Serras, de Eça de Queirós, é
A ) Em A Cidade e as Serras, José Fernandes, de rica família

proveniente de Guiães, região serrana de Portugal, narra
a história de Jacinto de Tormes, seu amigo também fidalgo,
embora nascido e criado em Paris.

B) A Cidade e as Serras explora uma grave tese sociológica:
ser-nos preferível viver e proliferar pacificamente nas aldeias
a naufragar no estéril tumulto das cidades.

C) Para Jacinto, Portugal estava associado à infelicidade,
enquanto Paris associava-se à felicidade; ao longo do
romance, contudo,  essa opinião se modifica.

D) No romance dois ambientes distintos são enfocados ao
longo das duas partes em que o livro pode ser dividido: a
civilização e a natureza.

E) Já avançado em idade, Jacinto se aborrece com as serras
e tenciona reviver as orgias parisienses, mas faltam-lhe,
agora, saúde e riqueza.

 *  *  *
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Realização:
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