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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01

A bruxa e o caldeirão

Quando preparava uma sopa com uns olhinhos de couve para o jantar, a bruxa constatou que o caldeirão estava
furado. Não era muito, não senhor. Um furo pequeníssimo, quase invisível. Mas era o suficiente para, pinga que
pinga, ir vertendo os líquidos e ir apagando o fogo. Nunca tal lhe tinha sucedido.
Foi consultar o livro de feitiços, adquirido no tempo em que andara a tirar o curso superior de bruxaria por
correspondência, folheou-o de ponta a ponta, confirmou no índice e nada encontrou sobre a forma de resolver o
caso. Que haveria de fazer? Uma bruxa sem caldeirão era como padeiro sem forno. De que forma poderia ela
agora preparar as horríveis poções?

Abruxa NÃO poderia mais preparar suas poções porque:

A) o fogo estava apagado.
B) no seu livro não havia nenhuma receita.
C) o curso por correspondência não ensinava como fazer.
D) o caldeirão estava furado.

MACHADO, José Leon. . Disponível em: <www.dominiopublico.gov.br>. Acesso em: 20 mai. 2013.A bruxa e o caldeirão

O fruto da figueira velha

Denise não acreditava em casa mal-assombrada. Não há nada que dez baldes de tinta fresca não resolvam,
costumava dizer. Além disso, ficou louca quando viu o casarão à venda. Era simplesmente espetacular. Tinha um
excelente terreno para fazer jardim e quintal, três salas imensas, cinco quartos, três banheiros e vários cômodos
que poderiam ser adaptados. O lugar perfeito para uma recém-casada que pretendia ter muitos filhos.
Velha era, até demais. Exigiria um bocado de reformas. Mas o preço era incrivelmente baixo. Jamais conseguiria
comprar uma casa daquelas tão barato.
Não foi difícil convencer o noivo a trocar o sonho de um pequeno apartamento de sala e quarto por uma mansão
maravilhosa. [...]
Denise só manteve uma antiga figueira. Era simplesmente magnífica com seu tronco forte e uma profusão de
galhos. Quem chegasse à casa, veria, em primeiro lugar, a figueira, que reinava, soberana, na entrada. Em
seguida, prestaria atenção à moradia impecavelmente reformada.
[...]
Foi assim, com a cabeça jogada para trás e plena felicidade, que Denise percebeu que a figueira estava repleta de
frutos. À luz do luar, os figos brilhavam, cintilantes e convidativos.
Nem pestanejou. Correu para a árvore e colheu o mais bonito. [...] Voltou para a mesa rindo e mordendo a fruta.
[...]
Nada explicaria o terrível pesadelo daquela noite. [...]
Embora a coisa não a tocasse com as mãos, Denise sentia sua garganta comprimida de tal modo que não
conseguia gritar. Tampouco podia mover o corpo. Muda e paralisada, viu quando a criatura abriu a boca – seria
aquilo um sorriso? – e lhe disse:
– Gostaria de saber quem a autorizou a roubar minhas frutas.
Denise queria se defender. Não tinha roubado nada. A casa era sua. Mas a voz não saía. A criatura, no entanto,
pareceu ler seus pensamentos.
– A casa é sua? – Uma risada debochada ecoou pelo quarto. – Quem lhe contou um absurdo desses? Esta casa
me pertence. Ela e tudo que está dentro dela.

Os três primeiros parágrafos do texto falam sobre uma mansão maravilhosa que Denise conseguiu comprar por
um preço incrivelmente baixo. Qual é a alternativa em que um dito popular remete a mesma ideia desses
parágrafos?

A) “Afruta proibida é a mais apetecida.”
B) “Aárvore se conhece pelos frutos.”
C) “Quando a esmola é grande, o Santo desconfia.”
D) “Afome entra pela porta, o amor sai pela janela.”

STRAUSZ, Rosa Amanda. . Editora Roco. Rio de Janeiro, 2006.Sete ossos e uma maldição

Questão 02
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Enchente de prejuízos

Se fora da temporada de chuvas a cidade de São Paulo já maltrata sua população com as graves falhas de
infraestrutura, a situação aproxima-se do colapso nos meses de verão, quando temporais se tornam mais e mais
rotineiros. [...]
O dano vai muito além do desconforto pessoal. Toda a sociedade perde, inclusive no aspecto econômico:
enchentes e alagamentos causam prejuízo de mais de R$ 792 milhões por ano, calcula estudo da Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade da USP que considerou perdas de empresas diretamente afetadas e
seus reflexos em várias cadeias de produção.
Não são só os humores da natureza que infligem prejuízo e pavor ao cidadão. Tão ou mais ameaçadores, poderes
humanos se associam aos meteorológicos para criar a “tempestade urbana perfeita”.
[...]

Os editoriais são textos de um jornal em que o conteúdo manifesta a opinião da empresa, da direção ou da equipe
de redação. Qual das alternativas abaixo expressa um fato?

A) “O dano vai muito além do desconforto pessoal [...]” (parágrafo 2)
B) “[...] enchentes e alagamentos causam prejuízo de mais de R$ 792 milhões por ano [...]”

(parágrafo 2)
C) “[...] Tão ou mais ameaçadores, poderes humanos se associam aos meteorológicos [...]”

(parágrafo 3)
D) “Não são só os humores da natureza que infligem prejuízo e pavor ao cidadão [...]” (parágrafo 3)

In: Folha de São Paulo Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/1247645-editorial-enchente-prejuizos.shtml Acesso em:
25 mai.2013.

Questão 03

Niterói é o 36º município atingido por epidemia de dengue no RJ.
Desde o início do ano, foram notificados mais de 1,6 mil casos na cidade. [...]
A Prefeitura de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, confirmou nesta sexta-feira (15) que a cidade passa por
uma epidemia de dengue. Do início do ano até esta semana foram notificados mais de 1,6 mil casos da doença na
cidade.Acidade é a 36ª das 92 do estado com epidemia, como mostrou o RJTV.

Dependendo do gênero, os textos possuem finalidades diferentes. O texto acima é uma reportagem, portanto tem
por finalidade principal:

A) informar.
B) convencer.
C) persuadir.
D) divertir.

Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/03/niteroi-e-o-36-municipio-atingido-por-epidemia-de-dengue-no-rj.html
Acesso em 26/05/2013.

Questão 04
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O vento e o sol

O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte. De repente, viram um viajante que vinha
caminhando.
– Sei como decidir nosso caso. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte. Você
começa – propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem.
O vento começou a soprar com toda força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo.
Desconsolado, o vento se retirou.
O sol saiu de seu esconderijo e brilhou com todo seu esplendor sobre o homem, que logo sentiu calor e despiu o
paletó.

Aexpressão destacada “[...] QUANTO MAIS SOPRAVA, MAIS O HOMEM [...]” (parágrafo 3) denota ideia de:

A) condição.
B) proporcionalidade.
C) consequência.
D) casualidade.

LIVRO DO A L U N O VOLUME 2, . Ministério da Educação. Fundescola /Projeto Nordeste/
Sec re ta r i a de Ens ino Fundamen ta l . B ras í l i a , 2000 . D i spon í ve l em: <h t t p : / /www.dom in i opub l i co .gov.b r / pesqu i sa /
DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=2467>Acesso em 31/05/2013.

CONTOS TRADICIONAIS, FÁBULAS, LENDAS E MITOS

Questão 05

heliofernandes.com.br
WATTERSON, Bill. Disponível em: http:<//www.google.com.br/search?q=dominio+publico+tira>Acesso em 26/05/2013.

No texto, os amigos observam, com tristeza, o desmatamento do nosso planeta. Para Calvin, a maior evidência
de vida inteligente no Universo, está no fato de que ninguém tentou entrar em contato conosco.
Considerando a afirmação acima, assinale a alternativa que evidencia a existência de seres “inteligentes” fora da
Terra.

A) Querem um planeta com mais árvores.
B) Preservam o seu planeta de origem.
C) Mantêm-se seguros afastados de nós.
D) Sabem escolher um planeta mais preservado.

Questão 06
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Para responder às questões 07 e 08, leia o texto abaixo:

Ó mar salgado, quanto do teu sal
São lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!

Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.
Quem quer passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,
Mas nele é que espelhou o céu.

Mar português

PESSOA, Fernando. . Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1990.Obra poética

No último verso do poema, a expressão ESPELHOU significa:

A) colocou espelhos.
B) enfeitou.
C) brilhou.
D) refletiu.

Questão 07

No trecho “PARAQUE fosses nosso”, a opção que substitui a expressão em destaque sem alterar o sentido é:

A) a fim de.
B) sem.
C) ainda.
D) mesmo.

Questão 08

A Copa de 2014 e o lixo

O Brasil é mestre em fazer boas leis. Mas cumpri-las é outro problema. É mestre também em fazer bons projetos.
Estão aí os estádios para a Copa de 2014 com vários selos de sustentabilidade, cadeiras recicladas de garrafa
PET e autossuficiência em energia. Muito bonito. Mas o que fazer com o lixo produzido durante a Copa se até hoje
as cidades brasileiras convivem com lixões e apenas duas capitais têm coleta seletiva do lixo?

Aideia principal do texto é:

A) a preocupação com o meio ambiente.
B) a vinda de estrangeiros durante a Copa de 2014.
C) as novas leis que entrarão em vigor durante a Copa.
D) a superlotação das cidades brasileiras na Copa de 2014.

Disponível em: <http://www.folhadomeio.com.br/publix/fma/folha/2013/03/editorial238.html.>
Acesso em 25/05/2013.

Questão 09
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Questão 10

“A linha não respondia nada; ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa
como quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras loucas. A agulha vendo que ela não lhe dava resposta,
calou-se também, e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura; não se ouvia mais que o plic-plic plic-plic
da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura, para o dia seguinte; continuou ainda nesse e no
outro, até que no quarto acabou a obra, e ficou esperando o baile.
Veio a noite do baile, e a baronesa vestiu-se.”

De acordo com o texto, quanto tempo a costureira usou para concluir o vestido da baronesa?

A) Um pôr de sol.
B) Quatro dias.
C) Uma noite.
D) Um dia.

ASSIS, Machado de. . Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1990.Obra poética

LÍNGUA ESPANHOLA

Questão 11

(DZWONIK, Cristian. . Disponible en: <professorbarahuna.blogspot.com.br/2012/07/gaturro-vineta.html>. Accedido en
27/05/2013.)

Gaturro

Hay palabras que sirven para atribuir idea de cantidad a los verbos. De las palabras sacadas de la tira, la única
que cumple una función diferente de ésta es:

A) nada.
B) poquito.
C) mucho.
D) esto.
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Questão 12

(Disponible en: <http://www.humorabsurdo.com/page/68/ >. Accedido en 07/06/2013.)

La tira nos presenta ejemplos de comportamientos típicos de adolescentes enamorados, según la visión de un
narrador que se dirige a:

A) los amigos.
B) los abuelos.
C) los padres.
D) las novias.

Questão 13

Disponible en: <www.maitena.com.ar>. Accedido en 28/05/2013.

En el enunciado “y ya LO DEJÁIS toda la noche en la casa de la abuela”, el verbo destacado se refiere a una:

A) acción acabada.
B) acción habitual.
C) acción momentânea.
D) acción rara.
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Questão 14

La madre naturaleza

La madre naturaleza vivía feliz, se despertaba y el sol resplandecía, el aire acariciaba toda clase de plantas, el
ciclo de la germinación se iniciaba con la ayuda del aire y algunos animales, las aves se posaban sobre los árboles
y fabricaban sus nidos. […]
Hasta que un día el desbastador apareció con su deseo de colonizar y poblar la tierra, con su afán de conseguir
riquezas. Y empezó una ardua labor de destrucción; taló los arboles cerca de los ríos, contaminó las aguas con
sus basuras, descubrió el petróleo y en su lucha de poder por las riquezas del oro negro, lo vertió en las aguas sin
piedad. Tanto daño sobre esta pobre madre, traería fatales consecuencias. […]

Tras leer el cuento, responde a la pregunta que sigue.

En la expresión TALÓ LOSARBOLES (2º párrafo), el verbo puede ser sustituído, manteniéndose su sentido, por:

A) derrumbó.
B) pinto.
C) plantó.
D) alejó.

Bibiana Emilia Poso

Disponible en: <http://www.encuentos.com/cuentos-cortos-sobre-conciencia-ambiental/la-madre-naturaleza/>. Accedido en 10/06/2013.

Questão 15

MIS OJOS
(Maná)

Gracias a Dios
Que me dio mis ojos,
Que me dio mi boca,
Que me dio toda mi piel.
Tengo dos piernas,
Para recorrer el mundo
Por los mares más profundos
Para llegar hasta ti
Gracias al cielo, no olvido ponerme nada
Tengo pies, tengo mi espalda,
Y también mi corazón
Tengo dos manos para recorrer tus muslos
Tus colinas, tu cintura, para tocarte la piel.
Soledad me estas matando.
Me duele la piel por no tocarte […]

En el último verso de la canción, vemos que el verbo doler tiene la forma ME DUELE. Si sustituimos el término LA
PIELpor LAS MANOS, el verbo doler quedará de la siguiente manera:

A) nos duelen.
B) me duelen.
C) se duele.
D) os duele.

Disponible en: <http://letras.mus.br/mana/79896/>. Accedido en 10/06/13.
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Questão 16

Palermo

Palermo es un barrio de Buenos Aires. [...] Es el de mayor extensión de la ciudad y se destaca por sus elegantes
viviendas y sus calles arboladas. [...] Los bosques de Palermo se encuentran localizados en esta zona, y son el
pulmón verde de la ciudad. Se trata de una extensa zona parquizada, en una de las áreas más ricas de ciudad, en
sus límites encierra un campo de golf, una cancha de polo, el Planetario Galileo Galilei, un velódromo, y el Jardín
Japonés, administrado por la colectividad nipona.Además, tiene el antiguo paseo de Rosedal y un lago.

¿En cuál de las frases abajo la palabra PULMÓN está utilizada con el mismo sentido del texto?

A) El pulmón derecho está dividido en tres partes, llamadas lóbulos.
B) El cáncer del pulmón afecta sobre todo a personas entre los 60 y los 65 años.
C) El ex técnico de la selección argentina Cesar Luis Menotti tuvo un problema en su pulmón.
D) La FlorestaAmazónica es considerada el pulmón del mundo.

Disponible en: ˂http://es.wikipedia.org/wiki/Palermo_(Buenos Aires)˃. Accedido en 27/05/2013.

Questão 17

MELONE, Enrique e MENON, Lorena. . Atual Editora. São Paulo: 2012.Caminos. Español: lengua y cultura

La palabra RE, utilizada por el personaje Gateen para hablar sobre sus características, sirve para:

A) negarlas.
B) informarlas.
C) intensificarlas.
D) identificarlas.
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Questão 18

En el texto, la expresiónAVER sirve para:

A) hacer una pregunta indirecta al interlocutor.
B) saber si el interlocutor está atento a la pregunta.
C) llamar la atención del interlocutor antes de preguntarle.
D) comprobar si el interlocutor le comprende.

Leia o texto abaixo para responder às questões 19 e 20.

11/06/13 00:10

Karim Benzema se sometió este lunes a una intervención quirúrgica en la rodilla derecha para que le extirparan un
quiste. La operación, sencilla y sin anestesia, no debería impedir que llegue a la pretemporada.

Benzema pasa por el quirófano

MARCA.com. Disponible en:<http://www.marca.com/>. Accedido en 10/06/2013.

Questão 19

La principal información de la noticia es:

A) la intervención quirúrgica del atleta.
B) la operación fue sencilla y sin anestesia.
C) la intervención fue en la rodilla.
D) la operación fue el lunes.

Questão 20

En la noticia se dice que la operación fue en la rodilla derecha. La rodilla forma parte de:

A) los miembros superiores.
B) los miembros inferiores.
C) los órganos del tronco.
D) el área de la cabeza.

Condorito. Revista


