
 



 

INSTRUÇÕES 
 

• Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 03 (três) temas de redações e 30 (trinta) questões que 

compõem a prova objetiva. 

• Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva e 

versão definitiva da redação. 

 

ATENÇÃO 

 

1- Confira seu nome, número de inscrição e assine no local indicado na capa. 

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, conforme o quadro abaixo, 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 ao 

Concurso Vestibular. 

 

Prova de Língua e Literatura 

1ª parte: Prova de Redação 

2ª parte: Língua Portuguesa – 01 à 15 questões 

              Literatura – 01 à 05 questões 

              Língua Estrangeira Moderna – 01 à 10 questões    de Inglês e 01 à 10 questões de Espanhol. 

 

5- Responda somente às questões da língua estrangeira 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, bem como 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 relógios. O não cumprimento dessas 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L I T E R A T U R A  

 

As questões 01 e 02 referem-se ao texto 1.

 
 

Texto 1 

 

         Escapei ao agregado, escapei a minha mãe 
não indo ao quarto dela, mas não escapei de 
mim mesmo. Corri ao meu quarto, e entrei 
atrás de mim. Eu falava-me, eu perseguia-
me, eu atirava-me à cama, e rolava comigo, 
e chorava, e abafava os soluços com a 
ponta do lençol. Jurei não ir ver Capitu 
aquela tarde, nem nunca mais, e fazer-me 
padre de uma vez. Via-me já ordenado, 
diante dela, e choraria de arrependimento e 
me pediria perdão, mas eu, frio e sereno, 
não teria mais que desprezo, muito 
desprezo; voltava-lhe as costas. Chamava-
lhe perversa. Duas vezes dei por mim 
mordendo os dentes, como se a tivesse 
entre eles. 

 

Texto extraído de Machado de Assis. Dom Casmurro. 1. ed. Rio de Janeiro: 
MEDIAfashion, 2008. (Coleção Folha Grandes Escritores Brasileiros). 

Capítulo LXXV. p. 182.

 
 

Questão 01 
 Machado de Assis, nesse excerto, retrata uma 

cena de 
a) insatisfação. 
b) solidão. 
c) ódio. 
d) desespero. 
e) confinamento. 

 

Questão 02 
 Assinale a alternativa que apresenta, no texto 

1, um recurso linguístico recorrente que 
auxilia a construção da cena machadiana. 

a) Emprego de construção comparativa 
b) Emprego de metonímias 
c) Emprego de polissíndeto 
d) Emprego de inversão sintática 
e) Emprego de orações adjetivas 

 
 



A questão 03 refere-se aos textos 2 e 3  a seguir.  
 

Texto 2 
 

Iracema Voou 
 
          Iracema voou 

Para a América 
Leva roupa de lã 
E anda lépida 
Vê um filme de quando 
em vez 
Não domina o idioma 
inglês 
Lava chão numa casa de 
chá 
Tem saído ao luar 
Com um mímico 
Ambiciona estudar 
Canto lírico 
Não dá mole pra polícia 
Se puder, vai ficando por 
lá 
Tem saudade do Ceará 
Mas não muita 
Uns dias, afoita 
Me liga a cobrar  

 
Chico Buarque de Holanda 

                             
Disponível em 

<http:///www.google.com.br/search?q=iracema+voou&meta=cr%3Dcoun
tryBR> Acesso em 5 ag 2009. 

 
Texto 3 

      
                  Além, muito além daquela serra, 

que ainda azula no horizonte, nasceu 
Iracema.  

                  Iracema, a virgem dos lábios de 
mel, que tinha os cabelos mais negros 
que a asa da graúna, e mais longos que 
seu talhe de palmeira.  

                   O favo da jati não era doce como 
seu sorriso; nem a baunilha recendia no 
bosque como seu hálito perfumado. Mais 
rápida que a ema selvagem, a morena 
virgem corria o sertão e as matas do Ipu, 
onde campeava sua guerreira tribo, da 
grande nação tabajara. O pé grácil e nu, 
mal roçando, alisava apenas a verde 
pelúcia que vestia a terra com as 
primeiras águas.  

                   Um dia, ao pino do sol, ela 
repousava em um claro da floresta. 

                   Rumor suspeito quebra a harmonia 
da sesta. Ergue a virgem os olhos, que o 
sol não deslumbra; sua vista perturba-
se.  

                  Diante dela e todo a contemplá-la, 
está um guerreiro estranho, se é 
guerreiro e não algum mau espírito da 
floresta. Tem nas faces o branco das 
areias que bordam o mar; nos olhos o 
azul triste das águas profundas. Ignotas 
armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o 
corpo 

José de Alencar. Iracema. São Paulo: Moderna, 1984. p. 11-12. 

 
Questão 03 
 Assinale a alternativa que evidencia o 

tratamento dado à personagem central – 
Iracema � na música de Chico Buarque e no 
fragmento de José de Alencar, 
respectivamente.  

a) Verossímil – idealizada 
b) Imigrante legal – mulher nativa 
c) Globalizada – nacionalista 
d) Subalterna – modesta 
e) Dominadora � dominada 

 
Questão 04 
 São características do Realismo 
 

I. apresentar o caráter das personagens, 
com interpretação científica (psicológica) 
das emoções e problemas do homem – 
um ser atuante, vivo e dinâmico; 

II. explorar os “detalhes”, reunindo-os 
harmoniosamente, para criar um efeito 
fiel de uma realidade; 

III. encarar a vida como ela é, buscando dar-
lhe um sentido através dos fatos que se 
interligam. O momento presente é 
prioritário. Nele está o ser humano, com 
seus conflitos e o relacionamento com o 
ambiente que o cerca.    

 
a) Apenas II está correta. 
b) Apenas III está correta. 
c) Apenas I e II estão corretas. 
d) Apenas II e III estão corretas. 
e) I, II e III estão corretas. 

 
Questão 05 
 Assinale a alternativa correta quanto às 

associações das personagens e à posição 
simbólica que assumem na obra “Auto da 
Compadecida”, de Ariano Suassuna. 

 
I. Antonio Morais – autoridade que 

representa o resquício do coronelismo 
nordestino a quem todos devem servir.  

II. Padeiro e sua Mulher – representam a 
arrogância e a preguiça.  

III. Padre João, o bispo e o sacristão – 
representam a simonia e a cobiça em 
muitas situações. 

IV. Palhaço – representa o autor – liga o 
circo à representação do próprio auto.  

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


