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LÍNGUA PORTUGUESA 

Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição Nome

INSTRUÇÃO: leia, atentamente, o texto a seguir e, com 
base nele, responda às questões de 01 a 10. Volte a ele 
sempre que julgar necessário.

Origem e significado do nome:

1.  O nome Ouro Preto foi adotado em 20 de maio de 
1823, quando a antiga Vila Rica foi elevada à cidade. 
“Ouro Preto” vem do ouro escuro, recoberto com uma 
camada de óxido de ferro, encontrado na cidade. O 
primeiro nome da cidade foi Vila Rica. Depois, foi Vila 
Rica de Albuquerque, por causa do Capitão General 
Antônio de Albuquerque Coelho Carvalho, então go-
vernador das capitanias de Minas e São Paulo. Foi D. 
João V quem mandou retirar o “Albuquerque” do nome 
e adotou o “Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar”, para 
homenagear a padroeira da cidade.

2.  Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como 
resultado da épica aventura da colonização do interior 
brasileiro, que ocorreu no final do século XVII. Em 1698, 
saindo de Taubaté, São Paulo, a bandeira chefiada por 
Antônio Dias descortina o Itacolomi do alto da Serra do 
Ouro Preto, onde implanta a capela de São João. Ali, 
tem início o povoamento intenso do Vale do Tripui que, 
trinta anos depois, já possuía perto de 40 mil pessoas 
em mineração desordenada e sob a louca corrida pelo 
ouro de aluvião.

3.  Em 1711, dá-se o conflito emboaba, luta pela con-
quista de terras entre paulistas, portugueses e baianos. 
O Conde de Assumar, D. Pedro de Almeida, luta para 

implantar em Vila Rica a cobrança do quinto, devido à 
Coroa e assumir o comando do território, fazendo de 
Felipe dos Santos sua primeira vítima, em 1720.

4.  Vila Rica cresce e exaure-se o ouro, mas cria uma 
civilização ímpar, com esplendor nas artes, nas letras e 
na política.

5.  A Inconfidência Mineira é o apogeu do pensamento 
político e faz mártires entre padres, militares, poetas e 
servidores públicos, liderados por Tiradentes.

6.  Com a Independência, recebe o nome de Ouro Pre-
to e torna-se a capital de Minas até 1897. É instituí-
da Patrimônio da Memória Nacional a partir de 1933 e 
tombada pelo IPHAN em 1938. Em 1980 é considerado 
Patrimônio cultural  da Humanidade, pela UNESCO.

7.  O surgimento e apogeu da arte colonial em Minas 
Gerais - barroco mineiro - é um fenômeno inteiramen-
te ligado à exploração do ouro, acontecido no século 
XVIII, que veio criar uma cultura dotada de característi-
cas peculiares e uma singular visão do mundo.

8.  À medida que se expandia a atividade mineradora, 
o barroco explodia na riqueza de suas formas, na pom-
pa e no fausto de suas solenidades religiosas e festas 
públicas, vindo marcar, de maneira definitiva, a socie-
dade que se constituiu na região.

9.   Ouro Preto - hoje Patrimônio Histórico Mundial -  re-
presenta inquestionavelmente a síntese da arte colo-
nial mineira, não apenas pela expressão de sua histó-
ria, mas pelas excepcionalidade do acervo cultural que 
preservou.

Fonte: Secretaria de Cultura de Ouro Preto (texto adaptado)

QUESTÃO 01

O propósito comunicativo do texto: “ História de Ouro Pre-
to” é sobretudo o de

a) apresentar a cidade, contemplando nela aspectos  ge-
ográficos positivos e negativos.

b) divulgar atributos relacionados às histórias imaginá-
rias de Ouro Preto.

c) esclarecer sobre o significado e viagens de explora-
ção do ouro nas minas gerais.

d) informar de uma maneira objetiva  os fatos  históricos  
gradativos da cidade.
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QUESTÃO 02

Analise os seguintes trechos retirados do texto:

I. Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como 
resultado da épica aventura da colonização do interior 
brasileiro, que ocorreu no final do século XVII.

II. Em 1711, dá-se o conflito emboaba, luta pela conquis-
ta de terras entre paulistas, portugueses e baianos.

III. Vila Rica cresce e exaure-se o ouro, mas cria uma 
civilização ímpar, com esplendor nas artes, nas letras 
e na política.

IV. Ouro Preto - hoje Patrimônio Histórico Mundial - re-
presenta inquestionavelmente a síntese da arte colo-
nial mineira, não apenas pela expressão de sua his-
tória, mas pelas excepcionalidades do acervo cultural 
que preservou.

As frases em que o vocábulo ou expressão grifada pode 
ser retirada, sem que haja alteração de sentido no texto, 
são.

a) apenas as frases I e II.
b) apenas as frases II e III.
c) apenas as frases III e IV.
d) apenas as frases I e IV.

QUESTÃO 03

Para o desenvolvimento do texto, o articulador faz uso de 
vários recursos, EXCETO de

a) dados históricos.
b) inserção de discurso direto.
c) fatos relevantes para a formação histórica.
d) relato de acontecimentos.

QUESTÃO 04

Baseando-se na estruturação do texto, a CORRETA orde-
nação dos parágrafos se deu por meio de (da)

a) tempo e espaço, de maneira a contextualizar os fatos 
narrados.

b) contraste e paralelo, o que visa explicitar ideias não 
reveladas.

c) exemplificação, para dar suporte um ponto de vista 
apresentado, anteriormente.

d) apresentação de razões, uma vez que há vozes cre-
denciadas no contexto.

QUESTÃO 05

Em todas as alternativas, o termo sublinhado refere-se a 
uma palavra ou a uma expressão que o antecede no tex-
to, EXCETO:

a) “Ouro Preto” vem do ouro escuro, recoberto com uma 
camada de óxido de ferro, encontrado na cidade.

b) Foi D. João V quem mandou retirar o “Albuquerque” 
do nome e adotou o “Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar”, para homenagear a padroeira da cidade.

c) Em 1980 é considerado Patrimônio cultural da Huma-
nidade, pela UNESCO.

d) Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como 
resultado da épica aventura da colonização do interior 
brasileiro, que ocorreu no final do século XVII.

QUESTÃO 06

A linguagem utilizada no contexto, sobre a origem e sig-
nificado do nome de Ouro Preto, no 1º §, pode  ser con-
siderada

a) conotada, uma vez que se articula em um contexto 
literário.

b) denotada, pois se assemelha a de um dicionário.
c) informal, porque há indícios de incorreções gramati-

cais.
d) prolixa, já que se articula em um contexto científico.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que a circunstância a que reme-
te o termo sublinhado está INCORRETAMENTE indicada 
entre colchetes.

a) À medida que se expandia a atividade mineradora, o 
barroco explodia na riqueza de suas formas, na pom-
pa e no fausto de suas solenidades religiosas e festas 
públicas, vindo marcar, de maneira definitiva, a socie-
dade que se constituiu na região. [TEMPO].

b) Foi D. João V quem mandou retirar o “Albuquerque” 
do nome e adotou a “Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar”, para homenagear a padroeira da cidade. [FI-
NAL].

c) Vila Rica cresce e exaure-se o ouro, mas cria uma 
civilização ímpar, com esplendor nas artes, nas letras 
e na política. [ADVERSIDADE].

d) A Inconfidência Mineira é o apogeu do pensamento 
político e faz mártires entre padres, militares, poetas 
e servidores públicos, liderados por Tiradentes. [ADI-
TIVA].
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ESTATUTO DO SERVIDOR 

QUESTÃO 08

Releia o fragmento:

Foi D. João V quem mandou retirar o “Albuquerque” 
do nome e adotou o “Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar”, para homenagear a padroeira da cidade.

Infere-se que os articuladores destacados se referem à 
classe gramatical do (a)

a) pronome.
b) preposição.
c) conjunção.
d) artigo.

QUESTÃO 09

Classifica-se o texto como, predominantemente

a) instrucional, pois prescreve o fato, no qual ocorreu a 
temática.

b) descritivo, tendo em vista o caráter imagético das 
ideias expostas.

c) narrativo, uma vez que enfoca fatos com marcas de 
temporalidade.

d) opinativo, porque apresenta fatos e o articulador se 
apresenta em 1ª pessoa.

QUESTÃO 10

Baseando-se no emprego dos sinais de pontuação, anali-
se as informações a seguir:

I. As aspas no primeiro parágrafo foram utilizadas com o 
objetivo de acentuar o valor significativo das palavras.

II. O uso dos travessões no sétimo parágrafo denota ex-
plicação e tem a função análoga dos parênteses.

III. As vírgulas no quinto parágrafo foram, respectivamen-
te, utilizadas para enumerar substantivos comuns e 
separar um aposto. 

Marque a alternativa CORRETA.

a) as informações I, II e III estão corretas.
b) apenas as informações I e II estão corretas.
c) apenas as informações I e III estão corretas.
d) apenas a informação III está correta.

A PROVA EM QUESTÃO RETRATA ASPECTOS DA LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL 02/2000, O ESTATUTO 
DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE OURO 
PRETO/MG

QUESTÃO 11

Avalie e assinale o conceito CORRETO sobre o serviço 
público em Ouro Preto/MG:

a) é considerado servidor público a pessoa legalmente 
investida em cargo público e que presta serviços jun-
to aos poderes do Município de Ouro Preto, incluindo 
autarquias, mas não fundações e empresas públicas.

b) cargo público é a ocupação funcional unitária que pre-
vê direitos e obrigações expressas em lei.

c) os cargos públicos são acessíveis a todos os brasilei-
ros e estrangeiros, excetuados o de chefe do executi-
vo municipal e de guarda municipal, restrito a brasilei-
ro nato.

d) os cargos em comissão de recrutamento limitado ape-
nas serão providos por servidores efetivos, para atri-
buições de chefia, direção e assessoramento.

QUESTÃO 12 

Coloque (V) para as afirmativas Verdadeiras ou (F) para 
as afirmativas Falsas.

(     ) o estágio probatório para cargos públicos munici-
pais efetivos será de 2 anos consecutivos.

(     ) no estágio probatório serão avaliadas a produtivi-
dade, a disciplina e a capacidade de iniciativa do 
servidor, fora outros aspectos.

(     ) o chefe que inobservar as responsabilidades ati-
nentes ao estágio probatório de seus subordinados 
poderá ser destituído de sua função de chefia.

(     ) além de percorrer o estágio probatório, o profissio-
nal será estável se for considerado apto por uma 
comissão especial.

Marque a sequência CORRETA, na ordem de cima para 
baixo.

a)  F, V, V, V.
b)  F, F, V, F.
c)  V, V, V, V.
d)  V, F, F, V.
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 13

Analise as afirmativas abaixo.

I. a readaptação é a realocação de servidores públicos 
estáveis com problemas físicos ou psíquicos em ser-
viço compatível com sua vontade.

II. a readaptação é medida que visa aumentar a eficiên-
cia do serviço público, a partir do melhor emprego do 
servidor.

III. a readaptação será ato de ofício ou a pedido e não 
se operará, quando o servidor for incapaz de exercer 
outro cargo.

Assinale a alternativa CORRETA.

a)  as afirmativas I, II e III estão corretas.
b)  as afirmativas I, II e III estão incorretas.
c)  apenas uma afirmativa está correta.
d)  apenas uma afirmativa está incorreta.

QUESTÃO 14

Sobre as gratificações de servidores públicos do municí-
pio de Ouro Preto, é importante saber que

a) a gratificação de função é uma retribuição aos encar-
gos recebidos no exercício de chefia.

b) a gratificação natalina será de 1/12 por mês de exer-
cício no cargo e será paga até o 20º dia de dezem-
bro (50%) e no mês de aniversário do servidor (outros 
50%).

c) a gratificação de função é incorporada no salário do 
servidor decorridos 5 anos de recebimento alternado 
da gratificação. 

d) a gratificação natalina é incorporada proporcional-
mente aos meses trabalhados no salário do aposen-
tado do serviço público.

QUESTÃO 15

Sobre Licenças, o servidor de Ouro Preto:

a) na condição de gestante, terá 180 dias de afastamen-
to, remunerados a partir do 8 mês de gestação.

b) o servidor poderá tirar dois anos de licença remunera-
da para tratar de assuntos particulares, mas terá que 
pagar aos cofres públicos os valores de previdência 
social. Além disso, o prazo não contará para efeitos 
de quinquênio e  incorporação de gratificações.

c) o servidor poderá gozar de licença remunerada para 
tratamento de saúde de membro da família por 30 
dias, renováveis, de acordo com perícia médica que 
ateste a necessidade de afastamento.

d) será concedida licença remunerada proporcionalmen-
te ao tempo de serviço para acompanhar cônjuge que 
assumir mandato eletivo, durante o período do man-
dato, desde que o local de exercício seja fora do mu-
nicípio e inviabilize a prestação de serviço junto ao 
órgão do servidor.

QUESTÃO 16

“A terra parece que evapora tumultos; a água exala mo-
tins; o ouro toca desaforos; destilam liberdades aos ares; 
vomitam insolências as nuvens; influem desordens os as-
tros; o clima é tumba da paz e berço da rebelião; a nature-
za anda inquieta consigo, e amotinada lá dentro, é como 
no inferno”. Discurso histórico e político sobre a subleva-
ção que nas Minas houve em 1720. Belo Horizonte, Fun-
dação João Pinheiro, 1994, p.59.

O trecho acima é alusivo a que contexto revoltoso que 
teve por palco Ouro Preto: 

a) aos motins do São Francisco de 1736, ocasião em 
que ocorreram vários distúrbios em Ouro Preto.

b) à Revolta do Ano da Fumaça ocorrida em Ouro Preto, 
em 1833, que determinou a deposição do presidente 
Manoel Ignácio de Mello e Souza e de seu vice Ber-
nardo Pereira de Vasconcelos.

c) à Revolta de Felipe dos Santos ocorrida em Vila Rica 
e Vila do Carmo, ocasião em que era governador das 
Minas dom Pedro de Almeida Portugal. 

d) à Inconfidência Mineira de 1789, ocasião em que a 
cobrança da derrama se avizinhava e era grande a 
insatisfação popular em toda Ouro Preto.  
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QUESTÃO 17

No que se refere à colonização de Minas Gerais, observe 
as afirmações abaixo:

I. A Guerra dos Emboabas constitui-se em um capítulo 
importante da expansão colonizadora nas Minas, pois 
foi protagonizada por dois grupos litigantes. Um era 
composto por paulistas que reivindicavam o controle 
das minas de ouro, evocando a primazia da descober-
ta e, outro composto em sua maior parte por reinóis 

II. A partir da década de 1740, a produtividade das la-
vras regredia rapidamente, fazendo com que muitos 
mineradores solicitassem cartas de sesmarias, aban-
donando as antigas áreas mineradoras em direção à 
Zona da Mata e ao Sul de Minas. 

III. O principal porto fornecedor de escravos para as Mi-
nas era o de Salvador. André João Antonil no livro Cul-
tura e Opulência do Brasil por suas drogas e Minas 
fala-nos do movimento frenético dos comboios de es-
cravos em direção ao rio São Francisco, por ser essa 
a principal via de penetração às Minas. 

IV. A Comarca mais densamente povoada da Capitania 
de Minas Gerais era a do Rio das Velhas. É o que 
pode ser visto em um mapa de população elaborado 
no ano de 1776. 

Marque a alternativa CORRETA.

a)  somente as afirmações I, II e IV estão corretas.
b)  somente as afirmações II, III e IV estão corretas.
c)  somente as afirmações I, II, III estão corretas.
d)  somente as afirmações I, II, III e IV estão corretas. 

QUESTÃO 18

Com o discurso de, mais uma vez, proteger o interesse 
nacional, o governo decidiu elevar o preço dos carros 
e caminhões importados. Num país que tem uma das 
maiores cargas tributárias do mundo – quase 40% de 
tudo que é produzido por cidadão e empresas vai parar 
nos cofres públicos –, as autoridades optaram por redu-
zir as escolhas do consumidor, em vez de estimular a 
economia local.

Revista Veja, “Vai ficar mais caro”, edição 2235, 21/09/2011

Sobre o cenário acima descrito, coloque (V) para as afir-
mativas Verdadeiras ou (F) para as afirmativas Falsas 
nas afirmativas abaixo:

(     ) o aumento será de 30 pontos percentuais no im-
posto sobre produtos industrializados de veículos 
produzidos no exterior ou que sejam montados no 
Brasil mas não atendam a critérios mínimos de con-
teúdo nacional.

(     ) o argumento central da ação do governo em au-
mentar a taxação sobre veículos importados de pa-
íses como China e Coréia é proteção de empregos 
na indústria automobilística brasileira.

(     ) a falta de competitividade da indústria brasileira 
devido à várias razões, dentre elas a infraestrutura 
deficitária  do país, não foram tratadas pelo gover-
no que se silenciou acerca delas.

(     ) países com os quais o Brasil tem acordo de co-
mércio como Argentina, México, Uruguai pagarão 
integralmente as novas tarifas, ainda que as peças 
sejam fabricadas nesses mesmos países. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, na or-
dem de cima para baixo.

a)  V – V – F – F.
b)  V – V – V – F.
c)  F – F – F – V.
d)  F – F – V – V.

QUESTÃO 19

Nos exemplos abaixo estão apontados biomas existentes 
no Brasil, EXCETO:

a) mata atlântica.
b) cerrado.
c) pampa.
d) floresta temperada.

QUESTÃO 20

Relacione a segunda coluna com a primeira, no que se 
refere às regiões de conflito no mundo contemporâneo.

COLUNA 1 COLUNA 2
1.  Esse conflito se arrasta desde os 

anos 1950, dentro do contexto da 
Guerra Fria. Ao término da conten-
da, o país acabou dividido em Norte 
e Sul. No Sul a presença dos Esta-
dos Unidos é notória, assim como 
no Norte acontece com a da China.

2.  A primavera dos povos árabes. Fi-
caram assim intitulados os movi-
mentos que depuseram governan-
tes que ficaram a frente do governo 
em seus países durante décadas.  

3.  Conflito de cunho eminentemente 
religioso, colocando em campos 
opostos hinduístas e islamitas. As 
tensões entre esses dois países se 
agravam mais pelo fato de ambos 
deterem a tecnologia para o fabrico 
da bomba atômica. 

4.  A invasão desse país esteve asso-
ciada ao desdobramento do 11 de 
setembro de 2001. Os Talibãs então 
no poder nesse país asiático foram 
taxados como os planejadores do 
ataque aos Estados Unidos.

(     )  Norte da África 
e Oriente 
Médio 

(     )  Índia e 
Paquistão 

(     )  Península 
coreana 

(     )  Afeganistão

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, na or-
dem de cima para baixo.

a)  2, 3, 1, 4.
b)  2, 1, 4, 3.
c)  1, 3, 2, 4.
d)  3, 2, 1, 4.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR PEB-HE:  PORTuGuêS

INSTRuÇÃO: leia atentamente o texto a seguir e, com 
base nele, responda às questões de 21 a 28. Volte a 
ele sempre que julgar necessário.

TEXTO I

AléM DA HISTóRIA

1.  Uma fabulosa e linda cidade setecenticista en-
cravada num vale profundo das montanhas minei-
ras. Anacrônica, espantosa, fascinante... Ouro Preto 
ressurge como uma visão, uma miragem em meio à 
densa névoa matutina. A sensação para os visitantes 
de primeira viagem é empolgante. De repente, parece 
que a viagem no tempo é uma realidade. Uma romaria 
de vivos se mistura a uma romaria de mortos. Figuras 
históricas e/ou anônimas se confundem aos contem-
porâneos. Esbarram e semeiam falácias.

2.  Ouro Preto está acima do bem e do mal. Quem 
não pensa assim não aproveita bem a cidade. É extre-
mamente humana, por isso mesmo corajosa e cruel. 
A crueldade está escrita nas paredes intumescidas 
pela queima de óleo de baleia das antigas minas de 
ouro. Os escravos eram forçados a entrar em peque-
nas aberturas e lá ficavam praticamente o dia inteiro, 
respirando a fumaça das tochas, o suor exausto e o 
sufocante exalar de urina e fezes. Já a coragem re-
pousa resplandecente no Panteão da Liberdade, onde 
descansam os restos daqueles que um dia sonharam 
a independência de Minas Gerais e também, e por 
que não, do Brasil.

3.  Em Ouro Preto não há lugar para maniqueísmos. 
Devemos apenas nos remeter a uma época sem leis; 
uma sopa caótica de interesses que tomou forma e 
deu origem à primeira sociedade com características 
modernas do Brasil. Se nosso país nasceu em algum 
ponto do litoral, sua concepção como nação se deu 
em Minas. E sua mãe foi Vila Rica e seu alimento o 
ouro.

4.  Por seu valor, Ouro Preto foi decretada Cidade 

Monumento Nacional em 1933. Os olhares e o re-
conhecimento do mundo viriam em 1980, quando a 
Unesco a declarou Patrimônio Cultural da Humanida-
de. Seu legado é maior que as fronteiras, sua essên-
cia é a própria essência do homem.

Texto e Foto: Marcelo JB Resende 
Colaboradora: Kelly Juliane Dutra (Turismo - UFOP)

QUESTÃO 21

O texto “Além da História” propõe que

a) Ouro Preto seja revisitada por um ângulo também de 
amor e respeito incondicional.

b) a cidade sofra interferências apenas  de assuntos re-
lacionados a um passado remoto.

c) os aspectos geográficos sejam apontados como rele-
vantes aos contextos históricos.

d) o  maniqueísmo utilizado outrora corrobore com as 
mudanças de fatos históricos.

QUESTÃO 22

No texto lê-se: “Anacrônica, espantosa, fascinante... Ouro 
Preto ressurge como uma visão, uma miragem em meio à 
densa névoa matutina”.

As reticências no meio da frase servem para

a) assinalar a inflexão do discurso e suprir a idéia pos-
terior

b) indicar que a ideia apresentada pode ser suprida pela 
imaginação do leitor.

c) demonstrar contrariedade ao que foi mencionado an-
teriormente.

d) retificar uma ideia que foi informada posteriormente.

QUESTÃO 23

Releia o fragmento do texto:

Uma romaria de vivos se mistura a uma romaria de 
mortos. Figuras históricas e/ou anônimas se confun-
dem aos contemporâneos.

Ao estabelecer uma relação análoga, o texto se compõe  
por meio de uma figura denominada

a) hipérbole.
b) metonímia.
c) antítese.
d) silepse.
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QUESTÃO 24

Releia eia o fragmento:

Esbarram e semeiam falácias.

Assinale a proposição FALSA a respeito do termo assi-
nalado:

a) na lógica significa um argumento logicamente incon-
sistente.

b) apresenta-se, na retórica, como argumento inválido 
ou falho.

c) argumentos que não podem ser provados eficazmen-
te.

d) articulações bem elaboradas e creditadas, que envol-
vem silogismo.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa em que NÃO há palavra empregada 
em sentido figurado:

a) “Ouro Preto ressurge como uma visão, uma miragem 
em meio à densa névoa matutina”.

b) “De repente, parece que a viagem no tempo é uma 
realidade. 

c) “Ouro Preto está acima do bem e do mal. (...) É extre-
mamente humana, por isso mesmo corajosa e cruel”.

d) “Já a coragem repousa resplandecente no Panteão da 
Liberdade...”

QUESTÃO 26

O argumento utilizado  pelos autores para embasar o título 
“Além da História” é MElHOR  identificado no parágrafo

a) 3.
b) 4.
c) 1.
d) 2.

QUESTÃO 27

Marque a alternativa ADEQUADA, em relação ao tipo 
PREDOMINANTE  do texto:

a) Instrucional, porque depreende sobre informações te-
máticas a respeito de Ouro Preto.

b) Descritivo, uma vez que estabelece minúcias da fase 
do ouro na cidade.

c) Opinativo, pois apresenta argumentos pertinentes a 
respeito do ciclo do ouro.

d) Narrativo, porque apresenta fatos e situações relacio-
nadas à história da cidade.

QUESTÃO 28

A conjunção “se”, no início da frase: “Se nosso país nas-
ceu em algum ponto do litoral, sua concepção como na-
ção se deu em Minas”, pode ser substituída, sem prejuízo 
de sentido, por:

a) uma vez que.
b) mesmo que.
c) à medida que.
d) tão logo.

Para responder às questões de 29 a 32, leia atenciosa-
mente os textos II e III:

TEXTO II

Ai, palavras, ai, palavras, 
que estranha potência a vossa! (...)
A liberdade das almas, 
ai! com letras se elabora... 
E dos venenos humanos 
sois a mais fina retorta: 
frágil, frágil como o vidro 
e mais que o aço poderosa! 
Reis, impérios, povos, tempos, 
pelo vosso impulso rodam...

(Cecília Meireles Romanceiro da Incofidência)

COMPARE com

TEXTO III

“Que é poesia?
uma ilha cercada
de palavras
por todos 
os lados”.

(Cassiano Ricardo)

QUESTÃO 29

Pode-se inferir que o tema dos textos II e III é

a) a essência da poesia despida de poder da palavra.
b) a palavra, como ferramenta de representação de po-

der e acesso à comunicação.
c) a simbologia do poder do homem no registro cultural.
d) a liberdade de pensamento, como simbologia de re-

presentação da linguagem.
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QUESTÃO 30

Os textos II e III revelam que o objetivo foi o de desenvol-
ver a percepção ________ da essência poética. Marque 
a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna.

a) racional.
b) sensorial.
c) conceitual 
d) onírica.

QUESTÃO 31

Observe as informações acerca dos sinais de pontuação 
dos textos II e III:

I. O uso das exclamações no texto II aponta para uma 
situação que exprime admiração e ênfase.

II. As reticências, no texto II, assinalam aumento de emo-
ção e interrupção de pensamento, respectivamente.

III. Os dois pontos em “E dos venenos humanos sois a 
mais fina retorta:” apresentam um esclarecimento a 
seguir.

IV. O ponto de interrogação do texto III foi empregado 
para anunciar a concepção do que se indagou no títu-
lo do texto poético.

Marque a alternativa CORRETA.

a) apenas as informações I e II estão corretas.
b) apenas as informações I, II e III estão corretas.
c) apenas as informações II e IV estão corretas.
d) as informações I,II,II e IV estão corretas.

QUESTÃO 32

Pode-se inferir que o tipo de intertexto presente entre os 
textos II e III se dá por meio da

a) paráfrase.
b) paródia.
c) epígrafe.
d) citação.

leia atentamente o texto abaixo, para realizar as ques-
tões de 33 a 37.

TEXTO IV

A literatura humaniza

Filosofia, arte e psicanálise podem apontar saídas 
contra demônios pós-modernos, como depressão, que 
afeta a juventude.

( ... )
A tecnologia interfere na noção de tempo e cultura. 

Tudo se transforma com muita rispidez. A historicidade ce-
dendo lugar à má simultaneidade. E a vida é construção. 
Lenta e pausada. O prazer está em acreditar em um so-
nho e persegui-lo por toda a vida. Os jovens estão famin-
tos de histórias, símbolos e utopias. A arte foi substituída 
pelo entretenimento. A mídia eletrônica é a metáfora da 
era do vazio. Ela banaliza a vida, o sexo e o amor. Nela, 
tudo se descaracteriza e perde a densidade. Falta den-
sidade às pessoas atuais. E a capacidade de enfrentar 
os problemas, a dor e o sofrimento. Tudo tem que ser re-
solvido rapidamente. Se estão chateados, tomam Prozac! 
As pessoas estão desaprendendo  de  viver. E os jovens 
estão aprendendo a morrer. Na droga, no crime, no suicí-
dio. Prevalece a descrença na alegria de viver. Que pode 
estar nos livros, no cinema, no teatro ou na luta por um 
grande ideal. Como nos confirma Hipócrates: “A vida é 
breve, longa é a arte”.

(LEMOS, Inez. Jornal Estado de Minas, 
caderno opinião- 2000. Texto adaptado ).

QUESTÃO 33

O propósito comunicativo do texto é, sobretudo o de

a) divulgar sobre  a  importância da representação da 
linguagem  tecnológica.

b) criticar a era tecnológica e as perdas de identidade no 
mundo pós-moderno.

c) apresentar as relações informativas veiculadas pela 
era da tecnologia.

d) explicar sobre as mudanças ocorridas nas informa-
ções utópicas da juventude.

QUESTÃO 34

São aspectos temáticos do texto IV, EXCETO:

a) representação do vazio da existência.
b) limitação das informações essenciais aos jovens.
c) tecnologia  como  aspectos relevantes na formação 

dos cidadãos.
d) efemeridade das informações e a má influência tec-

nológica.

QUESTÃO 35

A “humanização da literatura”, na defesa da autora, pode 
ser compreendida com os valores

a) individuais da sociedade.
b) relacionados às representações tecnológicas e midi-

áticas.
c) sociológicos de uma determinada cultura.
d) interdisciplinares dos aspectos da formação filosófica 

de uma nação.
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leia as dez lições de Steve Jobs. Ele foi um homem 
brilhante. Em mais de 30 anos de carreira, o cofun-
dador da Apple sempre foi referência em inovação e 
design de produtos de tecnologia.

As dez lições de Steve Jobs

1. As inovações mais permanentes unem arte e ciência.
2.  Para criar o futuro, ouvir o cliente é perda de tempo.
3.  Nunca tenha medo de fracassar. 
4.  As coisas ficam mais claras com o tempo.
5.  Escute sua voz interior. 
6.  Espere muito de si mesmo e dos outros.
7.  Não se preocupe em estar certo. Preocupe-se em 

ser bem-sucedido.
8.  Esteja sempre cercado de pessoas talentosas.
9.  Continue com fome. Continue tolo.
10. Tudo é possível com trabalho árduo, determinação e 

visão.

QUESTÃO 36

A (as) lição (lições) que se relaciona (relacionam) à temá-
tica do texto IV é:

a) 1, pois a defesa de Jobs se identifica com a essência 
da humanização da ciência e arte.

b) 2, 3 e 4, uma vez que enfatizam a importância da ciên-
cia no mundo pós-moderno.

c) 5,6 e 7 porque nelas há ensinamentos de como se de-
vem comportar os que desejam interagir com o mundo 
tecnológico.

d) 8, 9 e 10, pois os aspectos de humanização depen-
dem fundamentalmente da hierarquia de um criador 
místico.

QUESTÃO 37

Na última informação do texto IV “Como nos confirma Hi-
pócrates: “A vida é breve, longa é a arte”, pode-se com-
preender a presença de um intertexto, para fundamenta-
ção dos argumentos. O grau intertextual se apresenta por 
meio da

a) paráfrase.
b) paródia.
c) citação.
d) pastiche.

leia as informações abaixo:

Bandeira de Ouro Preto
É representada por um retângulo dividido ao meio. Uma 
parte em negro, representando o ouro escuro encontrado 
pelos bandeirantes e outra parte em amarelo-ouro, que 
representa as riquezas e o ouro em abundância encontra-
do no  local. No centro, um triângulo verde, que significa 

esperança em dias melhores e as matas e florestas. Ao 
redor do triângulo, a expressão Proetiosum Tamen Ni-
grum - Precioso, Embora Negro.

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

QUESTÃO 38

A inferência da linguagem verbal escrita, correlacionada 
à  não-verbal, na simbologia da Bandeira, apresenta-se 
como um sistema semiótico de representação da função

a) fática.
b) metalingüística.
c) emotiva.
d) conativa.

leia atentamente as informações sobre o Brasão de 
Ouro Preto.

O Brasão da cidade de Ouro Preto

O atual brasão da cidade foi concedido a Vila Rica por 
D. João V, quando a erigiu em vila, em 1711. Reproduz 
graficamente a topografia da vila, ou seja, três morros 
–Cabeças, Santa Quitéria (Praça Tiradentes) e Alto da 
Cruz e dois vales – Antônio Dias e Pilar do Ouro Preto. 
O listel Pretisum aurum nigrum (Precioso aureo e negro) 
refere-se à cor escura do ouro que ocorre na região e que 
deu origem ao nome da cidade. As datas de 1711 e 1789 
referem-se respectivamente à fundação e à Inconfidência 
Mineira.

CAMPOS, Kátia Maria Nunes. Vila Rica: um estudo de morfologia 
urbana. Dissertação de bacharelado. Mariana. 
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QUESTÃO 39

A contextualização do Brasão de Ouro Preto se define por 
meio de uma linguagem

a) conotada.
b) não-verbal.
c) paradoxal.
d) denotada.

Atente para as informações  a seguir:

Capacitar os estudantes à leitura, desenvolvendo suas 
competências linguística e textual é uma coisa. Trans-
formar alunos em leitores de literatura é outra.

(CADEMARTORI, L. O professor e a literatura. Autêntica Editora: 
Belo Horizonte, 2009, p.90)

Hino a Ouro Preto
(Música de Augusto Correa Magalhães e letra de Carlos Veloso) 

Em cada aresta de pedra 
Uma epopéia ressoa 
Na terra formosa e boa 
Onde a guilheta não medra.  
 
Coro: 
A terra, que um cento de anos 
Duas vezes viu passar 
Possui, dos ouropretanos,  
Em cada peito um altar (bis) 
 
A névoa que cobre a rocha 
Do mais brando e puro véu,  
Quando a manhã desabrocha,  
É um beijo que vem do céu. 
 
Os fatos de Vila Rica 
Lembram raças titãs, 
Cuja memória nos fica 
Para os mais nobres afãs. 
 
Guarda o seio das montanhas 
Os áureos filões mais ricos. 
Contempla os altos picos 
Das laceradas entranhas. 
 
Protege, Deus, estes lares 
Dos filhos dos bandeirantes, 
Por estas serras gigantes 
São outros tantos altares.

QUESTÃO 40

Relacione as informações de Cademartori (2009) e as de 
Lemos (2000), texto IV, às Hino de Ouro Preto. Conclua:

a) ambas defendem a ideia sobre a importância de ensi-
nar a leitura  literária “ Além da História”.

b) as informações de Cademartori (2009) não ressaltam 
contextos literários, uma vez que a leitura literária  
prescinde de aspectos não-literários.

c) o texto IV de Lemos (2000) descontextualiza a leitura 
correspondente aos valores literários.

d) a leitura racional deve ser ênfase nos contextos das 
salas de aula, uma vez que apontam aspectos ideoló-
gicos literários e linguagens simbólicas.




