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LÍNGUA PORTUGUESA

Instruções Gerais:

No dia de hoje (02/11), você deverá elaborar uma Redação e responder às
questões de Língua Portuguesa e de Inglês.
Você terá 4 horas para realizar as três Provas.
O verso das páginas poderá ser utilizado para rascunho. Os rascunhos não
serão considerados para efeito de correção.
As repostas das questões, bem como a Redação, deverão ser redigidas nos
espaços destinados a elas, com letra legível e, obrigatoriamente, com
caneta azul ou preta.
Desconsidere a numeração presente no final de cada questão.
Não se esqueça de assinar as tarjetas das capas de todos os cadernos
de prova, no local indicado.
Não se identifique em nenhuma das folhas do corpo da Prova, pois isso
implicará risco de anulação.

Instruções para a prova de Língua Portuguesa:

A prova de Língua Portuguesa é composta por três questões e vale 100
pontos no total, assim distribuídos: Questão A – 30 pontos (sendo 10 pon-
tos para o subitem a, 10 para o subitem b e 10 para o subitem c); Questão
B – 30 pontos (sendo 10 pontos para o subitem a, 10 para o subitem b, e
10 pontos para o subitem c); e Questão C – 40 pontos (sendo 20 pontos
para o subitem a e 20 pontos para o subitem b).

Bom trabalho!
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• Estará automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato que
obtiver nota bruta inferior a 3,0 na prova de Língua Portuguesa.



Recomendações gerais:

1) Leia todos os itens de cada questão antes de respondê-la;

2) Quando necessário transcrever um trecho longo, basta indicar as expressões iniciais e
finais entre aspas, separadas por reticências; assim: “que todos... dignidade”.

O poema abaixo, de Adélia Prado, é a base para a Questão A de Língua Portuguesa.

Questão A

A.a) Que palavra do poema melhor sintetiza seu título? Justifique sua escolha. (1)
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ENSINAMENTO

Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento.
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,
ela falou comigo:
“Coitado, até essa hora no serviço pesado.”
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente.
Não me falou em amor.
Essa palavra de luxo.

PRADO, Adélia. Bagagem. 4ª ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1986, p. 124.
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A.b) O poema revela traços psicológicos que permitem a caracterização da mãe do eu
lírico. Que verso é mais apropriado para que se comprove essa afirmação? Justifique
sua escolha, valendo-se, também, de outras partes do texto. (2)

A.c) A expressão em negrito do trecho “Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,/ela falou
comigo:/‘Coitado, até essa hora no serviço pesado.’” foi usada de maneira singular.
Explique essa singularidade e comente o efeito de sentido gerado no poema. Classifique
sintaticamente a expressão destacada. (3)
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O fragmento abaixo, extraído do conto “Tentação”, de Clarice Lispector, é a base para as
Questões B e C.

Questão B

B.a) O texto tem, notadamente, um caráter sinestésico. Nomeie os dois aspectos senso-
riais que se destacam e explique como a autora conseguiu esse efeito lingüístico. (4)

“Ela estava com soluço. E como se não bastasse a claridade das duas
horas, ela era ruiva.

Na rua vazia as pedras vibravam de calor — a cabeça da menina
flamejava. Sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Ninguém na rua,
só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se não bas-
tasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia de momento a
momento, abalando o queixo que se apoiava conformado na mão. Que fazer
de uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, desalento contra
desalento. Na rua deserta nenhum sinal de bonde. Numa terra de morenos, ser
ruivo era uma revolta involuntária. Que importava se num dia futuro sua marca
ia fazê-la erguer insolente uma cabeça de mulher? Por enquanto ela estava sen-
tada num degrau faiscante da porta, às duas horas. O que a salvava era uma
bolsa velha de senhora, com alça partida. Segurava-a com um amor conjugal
já habituado, apertando-a contra os joelhos.”

LISPECTOR, Clarice. A Legião Estrangeira. São Paulo: Ática, 1990, p. 59.
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B.b) Alguns elementos textuais são apresentados repetidamente. Aponte dois pares
distintos deles que comprovem tal afirmação e explique o efeito de sentido consegui-
do a partir desse procedimento. (5)

B.c) Destaque quatro palavras de uma mesma classe gramatical que apontem para um
sentido comum e explique como elas agem significativamente no texto. Identifique a
classe gramatical dessas palavras. (6)

Obs.: A variação de gênero, por exemplo, não conta como distinção.



Questão C

C.a) Nas palavras destacadas em negrito dos trechos “Ninguém na rua, só uma pessoa
esperando inutilmente no ponto do bonde.” e “abalando o queixo que se apoiava
conformado na mão.”, há um procedimento lúdico. Que procedimento é esse, como ele
se dá, e que efeito de sentido é conseguido no texto? (7)

C.b) Que figura de linguagem, mais especificamente, que figura de pensamento ocorre na
expressão em destaque: “Numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involun-
tária.”? Justifique sua resposta e explique esse período no contexto do fragmento. (8)
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