
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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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES de 1 a 15

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

I - Interpretação de Texto

BARRO DA VIDA

A vida de cada um de nós é o punhado de barro que nos é
dado para que o  trabalhemos e afeiçoemos, de acordo com
as nossas capacidades e gostos, imprimindo-lhe a marca de
nossa personalidade, transmitindo-lhe o que em nós houver,
dando-lhe um destino. É a tarefa que nos cabe: fazer alguma
coisa com a vida que vivemos. Só assim a justificamos. É o
preço que devemos pagar pela nossa passagem pelo mundo.

Nem a todos é dado fazer da própria existência uma obra de
arte, um exemplo de beleza ou de bondade – porque o belo e
o bem se confundem para abrir no coração dos outros um
clarão de alegria, para distribuir em torno de si a graça de um
sorriso. Raros, muito  raros, são os escultores que
transformam o barro vil da própria vida em fonte de inspiração
capaz de trazer às almas dos outros as horas preciosas de
alegria, de esperança ou de paz. São os Artistas, os Sábios
e os Santos.

Não há, porém, que desprezar pela sua humildade a bilha em
que repousa a água que dessedenta, o pote em que se coze
o alimento dos simples. O trabalho do oleiro é o que ele pôde
dar de si, é o que está na sua aptidão e capacidade. Não se
lhe exija mais. Fez da sua vida uma obra de utilidade, cumpriu
a sua tarefa. Se as estatuetas deleitam as nobres faculdades
do espírito, não são os púcaros menos necessários ao
comezinho conforto material. Quem faz da sua vida, porque
mais não pode dar, modesto instrumento de utilidade real,
cumpre a sua missão humana.

Constituem legião os que, destituídos de dons e de
habilitações, nada mais podem fazer com o barro da própria
vida do que amoldá-lo em tijolos uniformes e iguais. Entra dia
e sai dia, e eles os consomem na rotina monótona da única
tarefa que lhes é dado executar. Que importa? Fazem da
existência aquilo de que são capazes. Um dia chegará o
alvanel que há de reunir os tijolos, soldá-los uns aos outros,
combiná-los numa estrutura que  tanto pode ser o tosco abrigo
de um lar pobre como o soberbo palácio da opulência. Os
tijolos, todos iguais, tanto servem a um como a outro. Não
saberá o tijoleiro, nem lhe importa saber, qual a utilização
final da obra de suas mãos. Cumpriu a sua tarefa.

Estatuário de gênio ou mero esculpidor de figurinhas;
ceramista inspirado ou simples torneador de alguidares

modestos; tijoleiro humilde que seja, cada um fez com o barro
da vida aquilo de que era capaz. Todos justificaram a sua
existência. Porque todos, cada qual na sua esfera, dentro
dos limites impostos pelos seus dons e aptidões, realizaram
o destino do Homem: SERVIR.

Porque este, minha filha, é o verdadeiro e supremo sentido
da Vida. A existência nos é dada, como um barro maleável,
para que, com os meios de que dispomos, a modelemos
para com ela fazer alguma coisa de que resulte alegria, proveito
ou utilidade para os outros. Só assim nos mostramos dignos
dela. Servir é a lei da Vida.
 (COARACY, Vivaldo. Cata-Vento. Rio de Janeiro: José Olympio, 1956,

p. 152-4) Excerto.

_______________________ Questão 1
A opção cuja mensagem representa o oposto da temática do
texto de Vivaldo Coaracy é

A) “Eu sozinho pisei as uvas no lagar e nenhum povo me
ajudou.”  -  (Isaías 63,3)

B) “Tudo que desejais que os homens vos façam, fazei vós a
eles.”  -  (Mateus 7,12)

C) “Dá a quem te pede e não voltes as costas a quem quer
pedir emprestado.”  -  (Mateus 5,42)

D) “Ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos, e
deste modo cumprireis a lei de Cristo.”  -  (Gálatas 6,2)

E) “O Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para
servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão.”  -
(Mateus 20,28)

_______________________ Questão 2
De acordo com o texto, a única afirmativa FALSA é
A) A vida recebe de cada um a marca da individualidade.
B) Há uma norma predeterminada pela qual todos devem

pautar suas vidas.
C) Não é digno da vida quem não a transforma em instrumento

do bem comum.
D) Todas as atividades humanas são valiosas, desde que

voltadas para o próximo.
E) O ser humano só será digno da existência se modelar o

“barro da vida” conforme a sua própria capacidade.

_______________________ Questão 3
De acordo com o texto, NÃO há correspondência entre os
elementos confrontados na opção
A) Clarão de alegria o belo, o bem
B) Existência barro maleável
C) Limites aptidão e capacidade
D) Missão humana modesto instrumento de

utilidade real
E) Torneadores de alguidares   os artistas, os sábios, os

santos
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_______________________ Questão 4
“Entra dia e sai dia, e eles os consomem na rotina monótona
da única tarefa que lhes é dado executar.”
NÃO tem relação temática com o fragmento acima o trecho
da opção

A) Casas entre bananeiras
mulheres entre laranjeiras

      pomar amor cantar

Um homem vai devagar.
Um cachorro vai devagar.
Um burro vai devagar.
Devagar... as janelas olham.  -  Carlos Drummond de
Andrade

B) Eu amo aquela estaçãozinha sossegada,
      Aquela estaçãozinha anônima que existe

Longe, onde faz o trem uma breve parada...
      Na casa da estação, que é pequena e caiada,
      Mora, a se estiolar, uma menina triste.  -  Ribeiro Couto

C) Só permaneceram os de vontade anemiada, débeis,
faquirianos. “Mesmeiros”, que todos os dias fazem as
mesmas coisas, dormem o mesmo sono, sonham os
mesmos sonhos, comem as mesmas comidas, comentam
os mesmos assuntos, esperam o mesmo correio,
lamuriam do presente e pitam – pitam longos cigarros de
palha, matadores do tempo.  -  Monteiro Lobato

D)   É estranho, um nada, a brisa que passa ou um raio de sol
é o bastante para nos fazer felizes, tão grande é dentro de
nós a vocação da felicidade. E para sermos desgraçados
é preciso toda uma vida perdida, um ato irremediável
cometido, qualquer coisa sumamente grave e dolorosa.  -
Lúcio Cardoso

E)  Enquanto a criança crescia a mãe arrumava a casa
esperava o marido dormia ia à igreja conversava dormia
outra vez regava as plantas arrumava a casa fazia compras
acabava as costuras enquanto a criança crescia as tias
chegavam à janela olhavam o tempo estendiam os tapetes
imaginavam o casamento ralavam o coco liam os crimes
e os dias iam passando enquanto a criança dormia crescia
(...)  -  Aníbal Machado

_______________________ Questão 5
“A vida é uma longa lição de humildade.”  - J. M. Barrie

NÃO nos transmite essa lição de humildade a referência feita
A) ao pote
B) à bilha
C) ao oleiro
D) ao púcaro
E) ao palácio

_______________________ Questão 6
“O trabalho do oleiro (...)”

É preciso que primeiro exista o oleiro para que depois venha
o seu trabalho.
Considerando unicamente a visão do texto, NÃO seguem essa
ordem natural os seres sublinhados em
A) “(...) a bilha em que repousa a água (...)”
B) “(...) o pote em que se coze o alimento (...)”
C) “A vida de cada um de nós é o punhado de barro (...)”
D) “(...) ou simples torneador de alguidares modestos (...)”
E) “Não saberá o tijoleiro (...) qual a utilização final da obra

(...)”

_______________________ Questão 7
* bilha PÚCARO, DESSEDENTA
* simplicidade          COMEZINHO
* tijolo         ALVANEL
* torneador         ALGUIDAR
Observe a correspondência acima, antes de relacionar, com
base na significação, as colunas.
(1) Púcaro         (  ) pedreiro
(2) Dessedenta    (  ) mata a sede
(3) Comezinho      (  ) comum, banal, vulgar
(4) Alvanel          (  ) espécie de caneca com que se tira

    líquidos de  outros objetos
(5) Alguidar          (  ) vaso de barro ou de metal, em forma

                        de cone truncado, invertido, que serve
   para a lavagem de objetos: gamela

A seqüência numérica correspondente à resposta CORRETA
é
A) 4 - 3 - 2 - 5 - 1
B) 4 - 2 - 3 - 1 - 5
C) 5 - 3 - 1 - 4 - 2
D) 1 - 4 - 3 - 5 - 2
E) 3 - 5 - 1 - 2 - 4

_______________________ Questão 8
Todas as palavras abaixo sublinhadas estão empregadas em
sentido figurado, EXCETO
A) “(...) um clarão de alegria (...)”
B) “(...) em fonte de inspiração (...)”
C) “(...) fazer alguma coisa com a vida que vivemos.”
D) “(...) transformam o barro vil da própria vida (...)”
E) “Quem faz da sua vida (...) modesto instrumento de

utilidade real (...)”

_______________________ Questão 9

NÃO há idéia de contraste em
A) “Estatuário de gênio ou mero esculpidor de figurinhas (...)”
B) “Ceramista inspirado ou simples torneador de alguidares

modestos (...)”
C) “Só assim a justificamos. É o preço que devemos pagar

pela nossa passagem pelo mundo.”
D) “(...) que tanto pode ser o tosco abrigo de um lar pobre

como o soberbo palácio da opulência.”
E) “Se as estatuetas deleitam as nobres faculdades do

espírito, não são os púcaros menos necessários ao
comezinho conforto material.”
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_______________________ Questão 10
Considerando a idéia expressa em cada fragmento, relacione
as colunas abaixo.

(1)  idéia de prazer
(2)  idéia de finalidade
(3)  idéia de solidariedade

(4)  idéia de conformidade
(5)  idéia de disponibilidade
(6)  idéia de individualidade

(   ) “(...) dando-lhe um destino (...)”
(   ) “(...) as estatuetas deleitam (...)”
(   ) “(...) com os meios de que dispomos (...)”
(   ) “(...) a marca de nossa personalidade (...)”
(   ) “(...) de acordo com as nossas capacidades e gostos (...)”
(   ) “Um dia chegará o alvanel que há de reunir os tijolos (...)”

A seqüência numérica correspondente à resposta CORRETA
é
A) 4 - 3 - 6 - 2 - 5 - 1
B) 1 - 2 - 6 - 4 - 3 - 5
C) 3 - 4 - 5 - 1 - 2 - 6
D) 2 - 1 - 5 - 6 - 4 - 3
E) 5 - 6 - 2 - 4 - 1 - 3

II - Gramática

_______________________ Questão 11
Atentando para as palavras em negrito, marque C para o  certo
e E para o  errado.
(   ) Em barro há dígrafo.
(   ) Há hiato em destituídos.
(   ) O récem-nascido é um menino.
(   ) Ponha sua rúbrica neste documento.
(   ) Na palavra oleiro ocorre ditongo crescente.
(   ) Reunir é palavra formada por prefixação.

A seqüência CORRETA está na opção
A) E, E, C, C, E, C
B) C, E, C, C, C, E
C) C, C, E, E, E, C
D) E, C, C, E, E, C
E) C, E, C, E, E, C

_______________________ Questão 12
O termo em negrito está INCORRETAMENTE analisado em

A) “Não saberá o tijoleiro, nem lhe importa saber (...)”  -
Sujeito

B) “Fazem da existência aquilo de que são capazes.”  -
Objeto direto

C) “(...) fazer alguma coisa com a vida que vivemos.”  -
Adjunto adnominal

D) “Os tijolos, todos iguais, tanto servem a um como a
outro.”  - Objeto indireto

E) “Constituem legião os que, destituídos de dons e de
habilitações, nada mais podem fazer (...)”  - Complemento
nominal

_______________________ Questão 13
Está INCORRETA a interpretação que acompanha o período
da oração
A) “Fez da sua vida uma obra de utilidade, cumpriu a sua

tarefa.”  -  A vírgula separa orações coordenadas sem
conectivo.

B) “(...) tijoleiro humilde que seja, cada um fez  com o barro
da vida aquilo de que era capaz.” – A expressão sublinhada
denota idéia de condição.

C) “Constituem legião os que, destituídos de dons e de
habilitações, nada mais podem fazer com o barro da própria
vida do que amoldá-lo em tijolos uniformes e iguais.”  -
Os verbos sublinhados concordam com o pronome “os”
(= aqueles).

D) “Se as estatuetas deleitam as nobres faculdades do
espírito, não são os púcaros menos necessários ao
comezinho conforto material.”  - Empregou-se a vírgula
para separar a subordinada que antecede a principal.

E) “Um dia chegará o alvanel que há de reunir os tijolos, soldá-
los uns aos outros, combiná-los numa estrutura (...)”  -
Antes dos verbos “soldá-los” e “combiná-los” há elipse do
antecedente “há de”.

_______________________ Questão 14
Ele sempre acatou as decisões de seus mestres.
O verbo acima pode ser substituído, CORRETAMENTE, por

A) acolheu às
B) recebeu às
C) cumpriu às
D) respeitou às
E) obedeceu às

_______________________ Questão 15
Sino de Belém, pelos que inda vêm!
Sino de Belém bate bem-bem-bem.

Sino da Paixão, pelos que lá vão!
Sino da Paixão bate bão-bão-bão.       Manuel Bandeira

Sobre esse poema é INCORRETO afirmar que
A) os versos são alexandrinos, isto é, têm doze sílabas.
B) a palavra Belém conota alegria, nascimento.
C) a palavra Paixão conota tristeza, morte.
D) os sinos batem ora agudos, ora graves.
E) as rimas são emparelhadas.

*  *  *
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Realização:

Rua Conceição do Pará, 612 - Santa Inês
CEP: 31080-020 - BH/MG

Tel.: (31) 3481-2222 - Fax: (31)3481-2142
iade@iadenet.com.br
www.iadenet.com.br


