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Questões de

50 comando de sua nação, para resgatá-la, reinventá-la e
desenvolvê-la, ou assistiremos neste século ao
desfazimento do Brasil. Se ocorrer esse último desfecho,
representará um duríssimo golpe nas melhores
promessas da modernidade ocidental e será um
55 retrocesso no processo civilizatório de toda a
humanidade. A invenção do futuro se tornará muito mais
penosa para todos.
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O esforço dos pensadores que nos antecederam
deixou pontos de partida muito valiosos. Mas devemos
reconhecer que eles nos falaram de um país que, pelo
menos em parte, deixou de existir. O Brasil de Gilberto
Freyre girava em torno da família extensa da casa-grande,
um espaço integrador dentro da monumental
desigualdade; o de Sérgio Buarque apenas iniciava a
aventura de uma urbanização que prometia associar-se
à modernidade e à cidadania; o de Caio Prado mantinha
a perspectiva da libertação nacional e do socialismo; o
de Celso Furtado era uma economia dinâmica, que
experimentava uma acelerada modernização industrial;
o de Darcy Ribeiro – cujos ídolos, como sempre dizia,
eram Anísio Teixeira e Cândido Rondon – ampliava a
escola pública de boa qualidade e recusava o genocídio
de suas populações mais fragilizadas.
Os elementos centrais com que todos eles
trabalharam foram profundamente alterados nas últimas
décadas. A economia mais dinâmica do mundo, que
dobrou seu produto, cinco vezes seguidas, em 50 anos,
caminha para experimentar a terceira década rastejante.
Todos os mecanismos que garantiram mobilidade social
na maior parte do século XX foram impiedosamente
desmontados, a começar pela escola pública. A
urbanização acelerada concentrou multidões
desenraizadas, enquanto a desorganização do mercado
de trabalho multiplicava excluídos. Tornado refém do
sistema financeiro, o Estado nacional deixou de cumprir
funções estruturantes essenciais. A fronteira agrícola foi
fechada, estabelecendo-se nas áreas de ocupação
recente uma estrutura fundiária ainda mais concentrada
que a das áreas de ocupação secular. Nessa sociedade
urbanizada e estagnada, os meios eletrônicos de
comunicação de massa tornaram-se, de longe, a principal
instituição difusora de desejos, comportamentos e
valores, inoculando diariamente, maciçamente e
irresponsavelmente, uma necessidade de consumo
desagregadora, pois inacessível. “Nunca foi tão grande a
distância entre o que somos e o que poderíamos ser”,
disse recentemente Celso Furtado, antes de nos deixar.
Não temos uma teoria do Brasil contemporâneo.
Estamos em voo cego, imersos em uma crise de destino,
a maior da nossa existência. A História está nos olhando
nos olhos, perguntando: “Afinal, o que vocês são? O
que querem ser? Tem sentido existir Brasil? Qual Brasil?”.
Temos hesitado em enfrentar questões tão difíceis,
tão radicais. Preferimos brincar de macroeconomia. Mas
a disjunção está posta: ou o povo brasileiro, movido por
uma ideia de si mesmo, assume pela primeira vez o

Questão

1

A compreensão dos aspectos temáticos do texto está correta em
A)

B)

C)

D)

E)

As pesquisas do século XX a respeito da realidade
brasileira idealizam um país e uma sociedade que nunca
se concretizarão.
Todo o arcabouço teórico sobre o Brasil e seu povo,
apresentado por grandes pensadores do passado, foi
desprezado ao longo dos anos.
O principal vetor da decadência brasileira e da falta de
mobilidade social e consciência política é o discurso de
que o Brasil nunca sairá da condição rastejante em que
se encontra.
As principais questões socioeconômicas do país
conjecturadas pelos grandes pensadores do século XX
foram frustradas por vários agentes sociais, como
governo, mídia, mercado.
Uma das principais distorções conceituais apresentadas
pelos pensadores do século passado refere-se ao fato
de se considerar o Brasil uma das economias mais
dinâmicas do mundo.

Questão

2

Para o articulista, o brasileiro contemporâneo
A)
B)

C)

D)

E)

1
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BENJAMIN, César. Uma certa ideia de Brasil. Revista Interesse Nacional.
Disponível em: <http://interessenacional.uol.com.br/index.php/edicoesrevista/uma-certa-ideia-de-brasil/>. Acesso em: 6 maio 2014. Adaptado.

recusa-se a compreender o processo histórico de
formação de seu povo para reinventar seu futuro.
necessita, a partir de uma compreensão identitária,
comprometer-se com os rumos de sua nação, buscando
recuperar um país que já esteve no caminho do
desenvolvimento.
encontra-se em uma realidade transitória, que ainda pode
ser retomada de forma positiva, por meio de uma reação
popular em busca de melhor qualificação de seus
governantes.
não apresenta solução para os problemas vivenciados,
pois perdeu seus referenciais ideológicos, precisando
antes entender o retrocesso civilizatório em que se
encontra para poder reagir.
instaura uma realidade de inexistência nacional,
convocando as representações sociais à luta e à
resistência às promessas de modernidade apresentadas
pelos grandes pensadores do início do século XX.
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Questão

3

Considerando-se a condução do raciocínio argumentativo do articulista, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

A introdução do texto contextualiza o Brasil do século XX a fim de comparar a realidade apresentada com a atual, mostrando
seus avanços e seus entraves.
O primeiro parágrafo apresenta a enumeração dos pensadores do Brasil e de suas ideologias, antecipando ao leitor a
problemática que será discutida e sugerindo a má influência desses discursos.
O segundo parágrafo, após constatar as mudanças nas ideologias apresentadas pelos pensadores do século XX, relaciona
algumas causas que contribuíram para a realidade enfocada.
O terceiro parágrafo traz um encadeamento de perguntas retóricas, convocando um posicionamento crítico do interlocutor
do texto, que é considerado um dos principais agentes do retrocesso civilizatório do país.
O último parágrafo apresenta uma intervenção para a situação-problema, evidenciando, a seguir, duas soluções consideradas
possíveis e promissoras para o processo de reinvenção do Brasil e do povo brasileiro.

Questão

4

A análise da polifonia presente no primeiro parágrafo permite afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

Todos os enunciadores, embora com ideologias distintas, apresentam algum referencial positivo sobre o Brasil.
Os locutores enumerados descrevem um Brasil idealizado, que não contempla, em nenhum aspecto, a abordagem proposta.
Sérgio Buarque foi, dentre os pensadores referidos, o único a considerar o aspecto social no processo civilizatório do Brasil.
Caio Prado, assim como Gilberto Freyre, valorizava a coletivização dos meios de produção e distribuição, mediante a supressão
da propriedade privada e das classes sociais.
Darcy Ribeiro e Celso Furtado convergem nas ideologias voltadas para a importância da educação como principal elemento
para a aceleração do processo civilizatório brasileiro.

Questão

5

Quanto ao aspecto tipológico, é correto afirmar que esse texto é predominantemente
A)
B)
C)
D)
E)

expositivo, pois enumera uma série de pesquisas e de fatos que comprovam a afirmação a respeito da falta de identidade
do povo brasileiro.
narrativo por causa dos fatos que são relatados para que o interlocutor compreenda a razão de o Brasil não ter uma teoria
social na contemporaneidade.
injuntivo, já que apresenta algumas orientações em relação à postura política do povo brasileiro diante de uma realidade
caótica e estagnada.
descritivo, visto que, durante toda a abordagem, o articulista detalha, em seus pormenores, as causas e as instituições que
geraram o atraso do país.
argumentativo, porque o articulista, ao longo do texto, busca convencer o interlocutor da necessidade de participação social
e de retomada do processo civilizatório de seu país.

Questão

6

A análise dos aspectos linguísticos que compõem o texto está correta em
A)
B)
C)
D)
E)

O termo derivado regressivo “esforço” (l. 1), ao ser pluralizado, apresenta uma alteração no timbre da vogal tônica, ao contrário
da palavra “valiosos” (l. 1), que qualifica os “pontos de partida” (l. 2) deixados pelos pensadores.
A substituição da forma verbal “existir” por haver, na estrutura “deixou de existir” (l. 4), em que se explicita uma crítica aos
rumos do Brasil, altera seu valor semântico, embora preserve a mesma lógica morfossintática.
O termo coesivo “que” (l. 17) possui valor restritivo e forma com a preposição “com” uma circunstância de finalidade, retomando
abordagens dos grandes pensadores para tratar de seu esfacelamento na atualidade.
O termo preposicionado “de desejos” (l. 35) completa o sentido de “difusora” (l. 35), assim como ocorre com a expressão “de
destino” (l. 42) em relação ao nome “crise” (l. 42).
O tempo verbal composto “Temos hesitado” (l. 46) evidencia uma ação que se inicia no passado e permanece no presente,
além de incluir o articulista como sujeito discursivo comprometido com a sua nação.

Questão

7

As circunstâncias que explicitam, no contexto em que se inserem, um posicionamento crítico do articulista são as indicadas em
I.
II.
III.
IV.
V.

“impiedosamente” (l. 23).
“diariamente” (l. 36).
“maciçamente” (l. 36).
“irresponsavelmente” (l. 37).
“recentemente” (l. 40).

A alternativa em que todas as circunstâncias indicadas estão corretas é a
A) I e II.
C) II e III.
B) I e IV.
D) II e V.

2
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E) III, IV e V.
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Questão

jeito era sempre o mesmo: sofrer sem um gemido e
ir trabalhando doente mesmo, até não aguentar mais e
cair como cavalo que afrouxa. E morrer na velha
esteira – e feliz se houver por ali alguma rede em que o
30 corpo vá para o cemitério, senão vai amarrado com cipó.
Mas você morre, Zé, e sua alma vai para o céu,
disse um dia o padre – e Zé duvidou. Está aí uma coisa
que só vendo! Minha ideia é que nem deixam minha alma
entrar no céu. Tocam ela de lá, como aqui, na vida, o coronel
35 Tatuíra já me tocou das terras dele.

8

BROWNE, Chris. Hagar. Disponível em:<http://1.bp.blogspot.com/NLFmdZlarq4/TjC-g9R4aPI/AAAAAAAAAF0/QVRyhg6YNHY
QVRyhg6YNHY/s1600/hagar+15.jpg>. Acesso em: 6 maio 2014.

A tira apresenta um diálogo entre Hagar e seu filho Hamlet,
que deixa subentendido o seguinte:

LOBATO. Monteiro. In: LAJOLO, Marisa (org.). Literatura Comentada.
2. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988. p. 123. Adaptado.

A)

O ponto de referência dos valores humanos apresentados
por Hagar é marcado pela sensatez diante da cultura alheia.

B)

Algumas ideologias revelam-se intolerantes e excludentes em
relação às culturas diversas daquelas que lhes são conhecidas.

A)

C)

Os fortes são os únicos que sobrevivem mediante uma
sociedade preconceituosa e radical no que se refere à
convivência entre povos.

o homem do campo que, excluído do processo civilizatório,
é explorado e esquecido na sua condição de miséria e
doença.

B)

As verdades universais são sempre consideradas e
validadas pelas novas gerações, que não problematizam
os discursos tradicionais.

o caboclo que não se conforma com a situação em que
se encontra, lutando para se legitimar como integrante da
sociedade brasileira.

C)

As opções sugeridas no discurso de Hagar e acatadas
por Hamlet revelam as únicas possibilidades de ele se
inserir em um grupo que detém algum tipo de poder.

o sertanejo que vive limitado à cultura rural e a
hábitos ultrapassados, distanciando-se, por opção, da
contemporaneidade e do progresso urbano.

D)

o caipira que compreende a dinâmica econômica urbana
e sustenta a estrutura de seu país, ciente de que, quando
morrer, deixará uma lacuna insubstituível.

E)

o indivíduo simplório que se alimenta mal e preserva
hábitos que comprometem sua saúde, contraindo
doenças inadmissíveis para a realidade brasileira do
início do século XX.

D)

E)

Questões de

Questão

Segundo o narrador, Zé Brasil é

9 a 11

TEXTO:

5
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Zé Brasil era um pobre coitado. Nasceu e sempre
viveu em casebres de sapé e barro, desses de chão
batido e sem mobília nenhuma... Nem cama tinha. Livros,
só folhinhas – para ver as luas e se ia chover ou não, e
aquele livrinho do Fontoura com a história do Jeca Tatu.
Coitado desse Jeca! dizia Zé Brasil, olhando para aquelas
figuras. Tal qual eu. Tudo que ele tinha, eu também tenho.
A vida de Zé Brasil era a mais simples. Levantar de
madrugada, tomar um cafezinho ralo (“escolha” com
rapadura), com farinha de milho (quando tinha) e ir para
a roça pegar no cabo da enxada. O almoço ele o comia
lá mesmo, levado pela mulher; arroz com feijão e farinha
de mandioca, às vezes um torresmo ou um pedacinho
de carne seca para enfeitar. Depois cabo da enxada
outra vez, até a hora do café do meio-dia. E novamente
a enxada, quando não a foice ou o machado. A luta com
a terra sempre foi brava.
A gente da cidade – como são cegas as gentes
das cidades!... Esses doutores, esses escrevedores nos
jornais, esses deputados, paravam ali e era só crítica:
vadio, indolente, sem ambição, imprestável... não havia
o que não dissessem do Zé Brasil. Mas ninguém punha
atenção nas doenças que derreavam aquele pobre
homem – opilação, sezões, quanta verminose há,
malária. E cadê doutor? Cadê remédio? Cadê jeito? O
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9

Questão

10

Monteiro Lobato, na construção da figura de “Zé Brasil”,
ressignifica a imagem da personagem-símbolo “Jeca Tatu”,
que é apresentado como preguiçoso, indolente. Essa visão
traduzia o lugar ideológico do Monteiro Lobato fazendeiro,
descontente e decepcionado com o insucesso de suas
iniciativas agrícolas nas terras já esgotadas, herdadas do avô.
A principal mudança na percepção de Monteiro Lobato em
relação ao homem do campo é percebida por meio da tese
de que Zé Brasil,
A)
B)
C)

D)

E)

3

assim como Jeca Tatu, é preguiçoso e conformado com
o lugar social que lhe é reservado socialmente.
de maneira oposta a Jeca Tatu, ambiciona e busca seu
progresso por meio da compreensão da cultura rural.
ao contrário de Jeca Tatu, personagem construída com
objetivo específico, é visto como produto da própria
sociedade excludente e preconceituosa.
diante de sua própria realidade, não aceita a condição de
miséria em que Jeca Tatu vivia e se propõe a reverter a
situação do homem caipira em algum momento.
diferentemente de Jeca Tatu, compreende as engrenagens
sociais em que está inserido e, assim como as pessoas
da cidade, luta em prol de melhores condições de
sobrevivência.
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Questão

Questão

11

De acordo com as ideias passadas pelo fragmento de “O
cortiço”, de Aluísio Azevedo, os homens que trabalham na
pedreira

O comentário a respeito do fragmento transcrito está correto
em
A)
B)

C)

D)

E)

“Tudo que ele tinha, eu também tenho.” (l. 7) –
Constatação irônica diante de realidades comparadas.
“O almoço ele o comia lá mesmo, levado pela mulher”
(l. 11-12) – Exemplificação da preguiça e indolência do
personagem descrito.
“quando não a foice ou o machado.” (l. 16) – Referência
a utensílios que substituem a enxada para o abrandamento
do serviço.
“como são cegas as gentes das cidades!” (l. 18-19) –
Expressão de crítica e indignação do Zé Brasil em relação
à forma como ele é visto pelas pessoas da cidade.
“Minha ideia é que nem deixam minha alma entrar no céu.”
(l. 33-34) – Consciência do lugar social que lhe é
reservado e incerteza quanto à possibilidade de libertação,
mesmo em situação extremada.

Questões

A)

B)

C)

D)

E)

12 e 13

10

15

20

25

30

35

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: Nobel. 2009. p. 44.
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13

A linguagem do texto é marcada pelo descritivismo
pormenorizado, no entanto não abre mão da conotação e da
riqueza de figuras de linguagem, como

Aqui, ali, por toda a parte, encontravam-se
trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas
barracas feitas de lona ou de folhas de palmeira. De um
lado, cunhavam pedra cantando; de outro a quebravam
a picareta; de outro afeiçoavam lajedos a ponta de picão;
mais adiante, faziam paralelepípedos a escopro e
macete. E todo aquele retintim de ferramentas, e o
martelar da forja, e o coro dos que lá em cima brocavam
a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoada ao longe,
que vinha do cortiço, como de uma aldeia alarmada;
tudo dava a ideia de uma atividade feroz, de uma luta de
vingança e de ódio. Aqueles homens gotejantes de
suor, bêbados de calor, desvairados de insolação, a
quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a pedra,
pareciam um punhado de demônios revoltados na sua
impotência contra o impassível gigante que os
contemplava com desprezo, imperturbável a todos os
golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso,
deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas
de granito. O membrudo cavouqueiro havia chegado à
fralda do orgulhoso monstro de pedra; tinha-o cara a
cara, mediu-o de alto a baixo, arrogante, num desafio
surdo.
A pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu
lado mais imponente. Descomposta, com o escalavrado
flanco exposto ao sol, erguia-se altaneira e
desassombrada, afrontando o céu, muito íngreme, lisa,
escaldante e cheia de cordas que mesquinhamente lhe
escorriam pela ciclópica nudez com um efeito de teias
de aranha. Em certos lugares, muito alto do chão, lhe
haviam espetado alfinetes de ferro, amparando, sobre
um precipício, miseráveis tábuas que, vistas cá de baixo,
pareciam palitos, mas em cima das quais uns atrevidos
pigmeus de forma humana equilibravam-se, desfechando
golpes de picareta contra o gigante.

UEFS2014_2_cad1.p65

representam a escória humana, que desrespeita a
natureza e não tem consciência da degradação ambiental
que está gerando.
simbolizam a força do proletariado do século XIX, a sua
consciência coletiva e a sua luta por melhores condições
de trabalho.
metaforizam a imagem do próprio demônio na medida em
que assumem posturas inconsequentes e ignorantes
diante de seu próprio habitat.
funcionam como produto do meio, referendando a tese
de que se tornam tão poderosos e impassíveis à vida
quanto a própria pedra que tentam destruir.
integram os trabalhadores braçais que, em sua representação
coletiva, são vistos como animais brutais, de ações
repetitivas, tentando inutilmente vencer a imponente pedra.

Questão

TEXTO:

5

12

A)

B)

C)

D)

E)

a onomatopeia presente em “retintim de ferramentas”
(l. 7), sugerindo o som repetitivo da respiração ofegante
dos trabalhadores.
o polissíndeto, caracterizado pela repetição do conectivo “e”,
em “e o martelar da forja, e o coro dos que lá em cima
brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoada ao
longe” (l. 7-9), sugerindo a repetição do mesmo som, gerado
unicamente pela pancada das ferramentas na pedra.
o hipérbato, representada pelo alteração na ordem da
descrição da força e do otimismo dos trabalhadores, em
“Aqueles homens gotejantes de suor, bêbados de calor,
desvairados de insolação” (l. 12-13).
a personificação construída pela imagem da pedra que,
mediante sua própria resistência, é percebida pelos
trabalhadores como um “gigante que os contemplava com
desprezo, imperturbável a todos os golpes e a todos os
tiros que lhe desfechavam no dorso” (l. 16-18).
a antítese que se reproduz em “mediu-o de alto a baixo,
arrogante, num desafio surdo.” (l. 22-23), diante da atitude
contraditória do trabalhador ao penetrar as profundezas
da pedreira.

Questões

14 e 15

TEXTO:
Seguimos nosso caminho por este mar de longo
Até a oitava da Páscoa
Topamos aves
E houvemos vista de terra
5 os selvagens
Mostraram-lhes uma galinha
Quase haviam medo dela
E não queriam pôr a mão
E depois a tomaram como espantados
10 primeiro chá
Depois de dançarem

4
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Diogo Dias
Fez o salto real
as meninas da gare
15 Eram três ou quatro moças bem moças e bem gentis
Com cabelos mui pretos pelas espáduas
E suas vergonhas tão altas e tão saradinhas
Que de nós as muito bem olharmos
Não tínhamos nenhuma vergonha.

Questões

16 e 17

TEXTO:

ANDRADE, Oswald de. Descoberta. Poesias Reunidas. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1971. Disponível em: <http://www. entrevista.
agulha.nom.br/oswal.html#adescoberta>. Acesso em: 5 maio 2014.
Questão

14

O poema “A descoberta”, de Oswald de Andrade, que compõe
o Manifesto Pau-Brasil, é composto de cinco flashes retirados
da Carta de Pero Vaz de Caminha.
Sobre esse poema, é correto afirmar:
A)

O autor, de forma sintética, retoma o contexto primitivista
para revelar distorções nas interpretações feitas da Carta
de Caminha.

B)

A descrição dos indígenas, no poema, remete-nos à ideia
do bom selvagem que ainda não foi corrompido pela
civilização e pela modernidade.

C)

Os versos de Oswald de Andrade revelam o tom irônico
e sarcástico com que o Cronista-Mor da expedição de
Pedro Álvares Cabral se referia aos índios.

D)

E)

O MAIOR desejo dos brasileiros... Disponível em: <http://
inpgblog.files.wordpress.com/2010/04/mostre_valor1.gif>. Acesso em:
12 maio 2014.
Questão

O principal objetivo da campanha publicitária institucional é

O discurso de Pero Vaz de Caminha, recontextualizado nos
versos de Oswald de Andrade, explicita um tom de crítica
e descontentamento diante do tratamento que os
portugueses davam aos indígenas.

A)

convencer os interlocutores a ajudarem o povo brasileiro
a buscar valores humanos e sociais.

B)

refletir junto com o interlocutor do texto a respeito das
melhores soluções para o bem-estar social.

O verso 14 – “as meninas da gare” – ressignifica o discurso
de Pero Vaz de Caminha e, em vez de descrever a
ingenuidade retratada na nudez das índias, recontextualiza-a
e atualiza-a, sugerindo uma semelhança com garotas que
se expunham na estação de ferro.

C)

convocar os cidadãos do país a mudarem suas posturas,
garantindo maior comprometimento ético e social.

D)

divulgar o desejo de mudança de valores, que prenuncia
um novo contexto menos materialista e mais humano.

E)

informar à sociedade sobre mudanças institucionais que
podem gerar uma nova forma de se relacionar com o
próximo e o meio em que se vive.

Questão

15

Nesse texto, a intertextualidade é identificada por meio de
A)

B)

C)

D)

E)

16

uma comparação entre a carta de Pero Vaz de Caminha
e os textos em versos, garantindo uma forma diversificada
para a exposição da mesma ideologia.
uma paráfrase que se estabelece entre o poema e a
literatura de informação, ratificando todos os discursos
presentes no Quinhentismo e acrescentando, apenas, um
novo modelo estrutural.
uma paródia feita com fragmentos da carta de Pero Vaz de
Caminha, que, transformando prosa em verso, descontrói
seu sentido original, ressignifica as informações com base
em um contexto contemporâneo.
um pastiche gerado pela reprodução do mesmo estilo de
escrita e gênero textual, ratificando a ideia de que, mesmo
depois de séculos, a percepção da realidade brasileira
continua sendo a mesma de outrora.
uma citação indireta, em que a mistura de discursos, feita
pelo sujeito poético com suas próprias palavras, em nada
altera as ideias contidas no texto original, ou seja, a carta
de Pero Vaz de Caminha sobre a descoberta do Brasil.
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Questão

17

Considerando-se a análise dos aspectos linguísticos que
estruturam o anúncio, é correto afirmar:

5

A)

A expressão “O maior”, no contexto em que se insere,
apresenta uma ideia de comparação, evidenciando uma
relação entre elementos que são contraditórios.

B)

O vocábulo “desejo” forma-se por meio de uma derivação
imprópria, na medida em que ocorre uma mudança na
sua classificação morfológica.

C)

O termo preposicionado “dos brasileiros” especifica o
nome “desejo”, explicitando o direcionamento ideológico
desse povo.

D)

O elemento coesivo “para”, em “para o ano novo”,
evidencia uma ideia de direção, sugerindo a proposta de
transformação diante da mudança temporal.

E)

O modificador verbal “mais”, em “não é mais dinheiro”,
intensifica o aspecto verbal, garantindo a verdadeira
intenção dos indivíduos que participaram da pesquisa.

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira
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Questão

18

O texto em destaque é um “pôster-poema” de Lenora de Barros.
A combinação do texto verbal com o não verbal permite afirmar:
A)

As imagens, reiteradas pelo verso “Procuro-me”, remetem a
uma busca obsessiva de identidade, permeada pelas
concepções de gênero.

B)

O verso “Procuro-me” vai de encontro às imagens fotográficas,
que apresentam mulheres com perfis diversificados e
contraditórios.

C)

A repetição fisionômica da figura feminina, somada à do verso,
explicita a constatação poética de que todas as mulheres são
idênticas.

D)

A diversidade das fotos e a repetição do verso evidenciam o
niilismo da enunciadora diante do reconhecimento otimista das
atitudes humanas.

E)

O poema em destaque traz implícita a crítica aos valores
contemporâneos femininos que se desvirtuam das ideologias
feministas propostas para a legitimação do gênero.

BARROS, Lenora de. Folha de S. Paulo, São Paulo, 7 de out. de 2001.
p. 28. Caderno Mais!
Questão

19

Não à toa, assim Breton definiu a si mesmo e a seus correligionários no I Manifesto: “Surrealismo. s.m. Automatismo
psíquico puro, por meio do qual alguém se propõe a expressar – verbalmente, utilizando a palavra escrita, ou qualquer
outra maneira – o verdadeiro funcionamento do pensamento, na ausência do controle exercido pela razão, livre de qualquer
preocupação estética ou moral”.
5
Esta herança antirracionalista é o que alça o surrealismo ao conflito com outras tendências artísticas, como os
construtivistas e os formalistas, que floresceram na Europa após a 1ª Grande Guerra. Pela gênese francesa, o surrealismo
emparelha-se com similares em proposta, porém não em método e resultado, como o cubismo, fortalecido pela volta dos
romantismos francês e alemão. Até compartilhava valores com o simbolismo e a pintura metafísica, mas é especialmente
com o viés dessacralizador e emputecido do dadaísmo que sempre conversou mais. António lembra que “o empenho
10 político do surrealismo e dos surrealistas fez-se em torno de questões como a linha antiarte e a tradição revolucionária do
movimento dadaísta”. Além do mais, muitos surrealistas se escolaram naquela corrente, inclusive Breton, que rompeu
com o dadaísmo apenas em 1922. Ambos promoviam uma crítica severa à racionalidade burguesa e saudavam “O
Maravilhoso, o universo fantástico e os domínios do onírico”.
BELLÉ, Junior. Estilhaços de um olhar mágico. Disponível em:<http://www.revistadacultura.com.br/revistadacultura/detalhe/14-05-05/
Estilha%C3%A7os_de_um_olho_m%C3%A1gico.aspx>. Acesso em: 17 maio 2014. Adaptado.

De acordo com a leitura do texto, que aborda a arte surrealista, por ocasião de seus 90 anos, o principal propósito dessa vanguarda
está descrito em
A)

O surrealismo, partindo da atitude artística iconoclasta, valoriza a fronteira psíquica espontânea de um mundo que rejeita a razão.

B)

A estética surrealista rejeita qualquer outro conceito estético, ainda que represente a mesma proposta ideológica de atitude
antirracionalista.

C)

Esse movimento artístico e literário, que revela a obsessão pela estética baseada no sonho e na loucura, traduz os valores
e a racionalidade da burguesia.

D)

A produção surrealista constrói-se a partir de uma crítica severa ao dadaísmo, considerado formalista e construtivista, diante
da realidade que representa.

E)

Essa última e grande manifestação da arte moderna, assim como o cubismo, apresenta métodos de desconstrução de
objetos e discursos, resultando na fragmentação da realidade e, consequentemente, no irracionalismo.

6
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Questão

20
II.

I.

KAHLO, Frida. Coluna Partida, 1944. Óleo sobre lienzo, montado sobre
fibra dura, 43 X 33 cm, México. Disponível em: <http://www.fridakah
lofans.com/c0480.html>. Acesso em: 6 maio 2014.

DALI, Salvador. Soft Self-portrait with Grilled Bacon, 1941. Disponível
em: < http://www.virtualdali.com/41SoftSelfPortrait.html>. Acesso em:6
maio 2014.

Considerando-se a comparação entre a tela de Salvador Dali, intitulada “Autorretrato mole com fatia de bacon assado” e a tela
de Frida Kahlo, denominada “Coluna partida”, é correto afirmar:
A)

A imagem do “Autorretrato mole com fatia de bacon assado” é a única que explicita características oníricas surrealistas.

B)

A tela de Salvador Dali, assim como “Coluna partida”, traz a simbologia da esperança e da superação das dificuldades
enfrentadas pelo ser humano na procura de seu reconhecimento existencial.

C)

Tanto uma quanto a outra imagem, alegorizando a fantasia e o escapismo através do sonho, convidam o interlocutor a
mergulhar na satisfação existencial do ser humano em sua construção identitária.

D)

As duas imagens sugerem a construção da identidade do indivíduo marcada pela necessidade de sustentáculos, embora
somente a imagem “Coluna partida” explicite marcas de sofrimento e dor, metaforizadas pelos pregos em todo o corpo.

E)

As escoras que sustentam a face, em “Autorretrato mole com fatia de bacon assado”, e a coluna da figura feminina, em
“Coluna partida”, revelam a crítica social dos artistas que buscam, em suas pinturas, as suas próprias identidades.

* * *
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Redação
INSTRUÇÕES:
• Escreva sua Redação no espaço reservado ao rascunho.
• Transcreva seu texto na Folha de Redação, com caneta de tinta azul ou preta, usando de 25 (vinte e cinco) a
30 (trinta) linhas.
• Caso utilize letra de imprensa, faça distinção entre maiúsculas e minúsculas.
• É obrigatório o uso do título.
Será anulada a Redação
— redigida fora do tema e tipo propostos;
— apresentada em forma de verso;
— assinada fora do campo apropriado;
— escrita a lápis ou de forma ilegível;
— constituída apenas da transcrição “ipsis litteris” (total) dos textos da prova.

Textos Motivadores
I.
A dimensão alcançada pelas mobilizações virtuais, cunhadas pela expressão pejorativa “ativismo de sofá”, mostra que os
militantes que atuam na internet estão ganhando cada vez mais espaço – e força – dentro das decisões tomadas na sociedade.
No entanto, o assunto gera polêmica e faz divergir opiniões.
O pesquisador bielorrusso da Universidade Georgetown-EUA, Evgeny Morozov, se colocou publicamente contra o ativismo de
sofá ao criar o termo slacktivism (ativismo preguiçoso, em português), em 1995. Para ele, “a revolta virtual que motiva campanhas
pode até aliviar a consciência, mas não resolve nada”. Na matéria intitulada “O ativismo online é para preguiçosos, em 2012,
Morozov foi entrevistado pela Revista Época e alertou que os protestos podem ser prejudicados se os ativistas não escolherem
cuidadosamente os canais para se comunicar. “Trabalhei para a ONG Transitions Online, que promove a liberdade de imprensa
na ex-URSS e no Leste Europeu, ensinando ativistas a usar a rede para atrair pessoas e conscientizá-las sobre as causas que
defendíamos. Depois eu me tornei cético. Resolvi ser mais realista, tentei entender se a web exercia real impacto sobre a
democratização ou se ela deixava tudo mais lento”, lembrou.
(“ATIVISMO de sofá”: comodismo ou uma ferramenta aliada? FEMENEWS. Disponível em: < http://feminews.wordpress.com/2012/11/ 27/ativismo-desofa-comodismo-ou-uma-ferramenta-aliada/>. Acesso em: 12 maio 2014.)

II.
O ciberativismo não é um novo movimento social, mas é um novo movimento de massas. Talvez possa ser o único instrumento
aceitável numa sociedade de indivíduos cada vez mais enclausurados nos seus instrumentos de conexão, seus computadores,
telefones e dispositivos. Campanhas virtuais estão mobilizando cada vez mais as pessoas a pensar e a clicar. O desafio agora
está em ir além do clique, além da decisão do clique, além da intenção. Um clique não é uma procuração de interlocução social.
O indivíduo não pode se abster da sua vontade política, mesmo que seja para exercer a passividade e pregar o ceticismo mais
completo.
(CARVALHO, Lúcio. O ciberativismo e o deserto do real. Jornal Cidadania. Disponível em: <http://www.correiocidadania.com.br/
index.php?option=com_content&task=view&id=4636&Itemid=79>. Acesso em: 11 maio 2014.)

Considerando-se a leitura dos textos motivadores e seus conhecimentos ao longo da Educação Básica sobre as novas tecnologias
e seus impactos sociais, políticos e culturais ao longo dos anos, escreva um texto dissertativo-argumentativo sobre o seguinte tema:
Ciberativismo: aspectos positivos e negativos para o desenvolvimento da cidadania.
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Língua Estrangeira — Inglês
Questões de 21 a 40
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.
Questões de

( ) Nowadays, if both parents don’t have any brothers and/or
sisters, they are allowed to have a second child.
( ) It was unanimously supported by the Chinese population
right from the very beginning.

21 a 28

TEXTO:
China’s one-child policy

5

10

15

20

25

30

35

China’s top legislature approved resolutions to
officially amend its controversial one-child policy. The
changes to the one-child policy will mean couples will
be allowed to have two children if one of the parents was
an only child, according to the state-run Xinhua news
agency. Currently, both parents must be sole children to
be eligible for a second child.
The one-child policy, which started in the 1970s, is
believed to have prevented some 400 million births,
according to Xinhua. Although the policy has been
applauded by many for slowing down China’s rapid
population growth, it has also been widely criticized for
resulting in forced abortions and hefty fines for families.
Some critics say the law hurts China’s elderly, who
typically rely on their children for support in old age, and
even constrains economic growth as the working-age
population begins to decline. Since the 1990s, the birth
rate has declined, with Chinese women giving birth to an
average of 1.4 to 1.6 children.
The world’s most populous nation will soon have
too few people – or, rather, too few of the right kind of
people. More than three decades of governmentmandated family planning have succeeded beyond the
architects’ most grandiose dreams. Add to that the natural
inclination of richer, more educated people to limit their
family size, and China’s population growth is projected
to gradually diminish within fifteen years. That would leave
the People’s Republic with a distorted population: too
few youths, too few women and too many elderly.
Off icials say the easing of the one-child policy does
not mean China is ending its family planning. “China still
has a large population. This has not changed. Many of
our economic and social problems are rooted in this
reality,” said Jiang Fan, a National People’s Congress
deputy, in Chinese media. “We cannot risk the population
growing out of control.”

According to the text, the correct sequence, from top to bottom, is
A)
B)
C)

Questão

A)
B)
C)
D)
E)

According to the text, the alternative that completes the blank
correctly is
A)
B)
C)
D)
E)

not changed.
skyrocketed.
been stable.
decreased.
risen.

Questão

24

Considering the primary concern of the government-mandated
family planning in China, the author of the text recognizes that
it has
A)
B)
C)
D)
E)

been a total failure.
succeeded beyond all expectations.
not managed to limit the population growth.
encouraged richer families to have more children.
created lots of animosity among official members of the
People’s Republic.

Questão

25

The author of this text believes that, within fifteen years,
A)
B)
C)

About China’s one-child policy, it’s correct to say:

UEFS2014_2_cad1.p65

23

The birth rate in China has __________ since the end of the
last century.

Fill in the parentheses with T (True) or F (False).

Processo Seletivo 2014.2 - UEFS 1

22

only benefits China’s elderly people.
restricts the country’s economic growth.
hasn’t actually managed to reduce the birth rate in China.
has harmful effects since an only child usually has difficulty
socializing.
contributes to increasing parents’ anxiety about not being
able to have other children.

Questão

21

( ) It was implemented as an attempt to control China’s
population growth.
( ) It has become less strict to permit a second child to the
general population.

D) F F T T
E) T T T T

Critics of the one-child policy argue that it

PARK, Madison. China’s one-child policy. Disponível em: <http://
www.cnn.com/2013/12/28/world/asia/china-one-child-policy-official>.
Acesso em: 13 jun. 2014. Adaptado.
Questão

TFTF
TFFT
FTTF

D)
E)

10

China will face an inevitable population explosion.
more educated Chinese will surely have larger families.
China’s elderly population will surpass the number of
youths.
single-parent families will become commonplace in
China.
there will be a balance between the number of men and
women in China.
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Questão

26

Questão

29

Fill in the parentheses with T (True) or F (False).

Fill in the parentheses with T (True) or F (False).

Considering the future of China’s one-child law, Chinese
officials like Jiang Fan

It’s stated in the text:

( ) think that this policy is consistent with the nation’s plan
for population growth.
( ) emphasize that this policy is supposed to continue.
( ) believe that the government intends to make it even stricter.
( ) are in favor of abolishing this law as soon as possible.

( ) The slum kids were highly motivated by the opportunity of
having a computer in their area.

( ) Sugata Mitra and his colleagues donated lots of computers
to the inhabitants of a slum in New Delhi.

( ) The kids who lived in that slum couldn’t make the most
of the opportunity because all the sites and comments were
in English.

According to the text, the correct sequence, from top to bottom, is
A)
B)
C)

TTTT
TFFT
TTFF

Questão

D) F T T F
E) F F T T

( ) The slum kids learned how to use the computer all on their
own.
According to the text, the correct sequence, from top to bottom,
is

27

The only pair of opposites is in alternative
A)
B)
C)
D)
E)

“allowed” (l. 4) – permitted.
“Currently” (l. 6) – Nowadays.
“few” (l. 21) – not many.
“richer” (l. 25) – wealthier.
“ending” (l. 31) – beginning.

Questão

Questões de

D) In addition.
E) Even though.

29 a 33

TEXTO:
Heads in the cloud

E) T T F F

C)

FTTF
30

A)

is in favor of it.

B)

highly praises it.

C)

is very critical of it.

D)

expresses strong approval of it.

E)

shows a neutral position about it.

Questão

It all started with the wall. In 1999 education
researcher Sugata Mitra and his colleagues thought it
would be interesting to install a computer in a wall
bordering an urban slum in New Delhi to see what the
5 kids there might make of it. The results were stunning.
With no supervision, the children taught themselves how
to use the computer, including picking up English to look
for answers to all sorts of questions. Subsequent similar
experiments led Mitra to conclude that the most creative
10 and productive education comes when children aren’t
threatened but inspired – especially by their peers. The
traditional approach was created by the British to train
the subjects of the empire, and, he argues, the system
continues to produce “identical people for a machine that
15 no longer exists.” Instead, what he calls a self-organized
learning environment is all about getting kids excited
about what they can know. In a proposal that won Mitra
the TED award this year, he suggests creating an
enormous self-organized school in the cloud, where, with
20 a little guidance but minimal interference from
“grandmothers,” kids can explore the universe at will to
answer their own questions and those that are put to them.

31

The phrase “picking up English” (l. 7) should be understood as
A)

considering.

B)

evaluating.

C)

choosing.

D)

learning.

E)

listing.

Questão

32

The phrase “With no supervision” (l. 6) can be exactly rephrased
as
A)

Without any supervision.

B)

With constant supervision.

C)

Getting little supervision.

D)

Without much supervision.

E)

Under someone’s supervision.

Questão

33

Considering verb forms used in the text, it’s correct to say:

DICKEY, Christopher. Heads in the cloud. In: Big Think, Around the world
in six ideas. Newsweek, Mar 25, 2013. p. 8.

A)

“would be” (l. 3) describes a present action.

B)

“might” (l. 5) expresses possibility.

C)

“led” (l. 9) is a regular verb.

D)

“aren’t threatened” (l. 10-11) is in the Active Voice.

E)

“can” (l. 21) expresses necessity.

11
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D) T F F T

FTFT

As far as the British traditional approach to train its subjects
is considered, Sugata Mitra

28

Moreover.
Wherever.
As long as.

TTTT

B)

Questão

The conjunction “Although” (l. 10) is synonymous with
A)
B)
C)

A)
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Questões de

34 a 38

Questão

TEXTO:

34

Fill in the parentheses with T (True) or F (False).
About the new trail to Machu Picchu, it’s correct to say:

New Trail to Machu Picchu

(
(
(
(

)
)
)
)

It’s narrower than a five feet path.
It has already been cleared of all kinds of vegetation.
There is a regular high wall all around it.
Its discovers are still uncertain about the exact size of its
tunnel.

According to the text, the correct sequence, from top to bottom, is
A)
B)
C)

5

10

15

20

25

30

35

A team of Peruvian archaeologists has found a new
trail leading to the Machu Picchu complex in Cusco,
Peru — even if much of the road is still heavily covered
by thick vegetation. The discovery was announced by
the director of the Archaeological Park of Machu Picchu,
Fernando Astete. The new road, almost a mile long, leads
to the Wayraqtambo area located in the rear section of
the citadel.
A team of workers are still on site cleaning the path,
whose width varies between 3.9 and 4.5 feet, to clean
the road of brushes and trees. At the moment, only
intermittent retaining walls, up to 10 feet high, holding
back Machu Picchu mountain can be seen. “We don’t
know yet exactly how long or how tall the tunnel is,”
Astete told Fox News Latino, explaining that much
excavation needs to be done. The tunnel was built after
20 feet of earth and rock collapsed over the road, he
added. “[The Incas] had to break up all those rocks to
construct the tunnel.”
The road includes a tunnel—around 15 feet long
and as much as 12 feet high—built with the rocks typical
of Inca architecture. “It is one of the finest examples of
Inca engineering,” Astete has said.
Astete told FNL that the newly-discovered road
probably predates Machu Picchu itself, which was built
at the height of the Inca Empire, around 1450, and was
unknown to the outside world before being discovered in
1911 by the American historian Hiram Bingham.
While Machu Picchu’s original purpose is still
unknown, one of the most popular theories about the
site is that it was the royal retreat of the 15th-century
Inca Emperor Pachacuti. According to a National
Geographic report published in 2011, this idea maintains
that Machu Picchu was a place for Pachacuti and his
royal court to relax, hunt, and entertain guests.
Machu Picchu, which covers 32,592 hectares of
mountain slopes, peaks and valleys, was declared one
of UNESCO’s World Heritage Sites in 1983.

Questão

D) F T T F
E) F F T T

35

The director of the Archaeological Park of Machu Picchu,
Fernando Astete,
A)

is quite sure that the tunnel is not a representative of Inca
engineering.
affirms that the tunnel has very few characteristics of Inca
architecture.
says that the tunnel was built with rocks different from the
ones usually used by the Incas.
believes that the new road must have been built at the
greatest time of the Inca Empire.
thinks that the newly-discovered road might have been built
earlier than the Machu Picchu complex.

B)
C)
D)
E)

Questão

36

Fill in the parentheses with T (True) or F (False).
The text has answers to the following questions:
(
(
(
(

)
)
)
)

Who discovered Machu Picchu?
How big is Machu Picchu?
What do some people believe Machu Picchu was used for?
When exactly did the Incas leave Machu Picchu?

According to the text, the correct sequence, from top to bottom, is
A)
B)
C)

TTTT
FTTF
FFTT

Questão

D) T T T F
E) T F F T

37

The word “around” (l. 20) has the same meaning as
A)
B)
C)
D)
E)

up to.
moving.
enclosing.
surrounding.
approximately.

Questão

38

Considering language use in the text, it’s correct to say:
A)
B)
C)
D)

New Trail to Machu Picchu. Disponível em: <http://
latino.foxnews.com/latino/lifestyle/2014/06/06/new-trail-to-machupicchu-found-in-peru-nearly-mile-long-and-wit-tunnel/>. Acesso em: 13
jun. 2014. Adaptado.

E)

The relative pronoun “whose” (l. 10) refers to “workers” (l. 9).
The noun “width” (l. 10) derives from the adjective wide.
The noun “feet” (l. 21) is in the singular form.
The adjective phrase “the finest” (l. 22) is in the
comparative form of superiority.
The’s in “UNESCO’s” (l. 38) is the contraction of has.
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Questões

39 e 40

TEXTO:

DAVIS Jim. Garfield. Disponível em: <http://www.google.com.br/url>. Acesso em: 13 jun. 2014.
Questão

39

According to this comic strip, the big cat, Garfield,
A)
B)
C)
D)
E)

suggests they play hide and seek.
is fed up with sleeping all the time.
is looking forward to running with the other cat.
is enthusiastic about having the other cat’s company.
got very tired after having played with the other cat for a long time.

Questão

40

According to the last picture of the comic strip,
A)
B)
C)
D)
E)

Garfield intends to go on sleeping.
Garfield is complaining that he is very tired.
Garfield is willing to play with the other cat.
Garfield’s owner is telling the cat to stand up and play.
Garfield’s owner is asking him why he doesn’t like the other cat’s company.

* * *
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Língua Estrangeira Inglês
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Língua Estrangeira — Francês
Questões de 21 a 40
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.
Questões de

21 a 28

des données à laquelle tous les utilisateurs doivent
35 souscrire en créant un compte Facebook”.

TEXTO:

DES UTILISATEURS de Facebook “manipulés” pour une expérience
psycologique. Le Monde, Paris, le 30 juin 2014. Disponível em: <http://
www.lemonde.fr/pixels/article/2014/06/30/des-utilisateurs-de-facebookmanipules-pour-une-experience-psychologyque_4447625_
4447625_4408996.html>. Acesso em: 20 jun. 2014.

“réseau” (l. 3): rede.
“menée” (l. 6): realizada.
“au hasard” (l. 11): ao acaso.
“davantage” (l. 12): mais.
“ciblés” (l. 19): visados.
“ont [...] pris soin” (l. 32): tomaram cuidado.

Des utilisateurs de Facebook “manipulés”pour
une expérience psycologique

Questão

5

10

15

20

25

30

Sans le savoir, près de 700 000 utilisateurs
anglophones de Facebook ont été “manipulés” par le
réseau social, associé à des scientifiques, pour voir si
les émotions exprimées par leurs contacts influençaient
leur humeur.
Cette recherche, menée pendant une semaine, du
11 au 18 janvier 2012 par Facebook et des scientifiques
des universités Cornell et de Californie à San Francisco,
portait sur la “contagion émotionnelle”.
Les flux d’actualité de 689 003 personnes, choisies
au hasard, ont ainsi été modifiés pour faire apparaître
soit davantage de messages positifs, soit davantage de
messages négatifs. Et les messages postés par les
utilisateurs “surveillés” étaient ensuite décryptés pour
savoir s’ils étaient influencés par l’humeur ambiante.
L’étude, publiée dans la revue scientifique
américaine Comptes rendus de l’Académie nationale des
sciences (PNAS) le 17 juin, a constaté que les
utilisateurs ciblés commençaient à utiliser davantage de
mots négatifs ou positifs selon l’ampleur des contenus
auxquels ils avaient été “exposés”.
“Les états émotionnels sont communicatifs et
peuvent se transmettre par un phénomène de contagion,
conduisant les autres personnes à ressentir les mêmes
émotions sans en être conscientes.”
Selon les auteurs, “ces résultats montrent la réalité
d’une contagion émotionnelle de masse via les réseaux
sociaux” — l’effet constaté reste cependant relativement
limité. D’autres recherches se sont déjà penchées sur
ce phénomène, mais cette étude est unique au sens où
ses auteurs “ont manipulé”, selon leurs propres mots,
les données. Ils ont d’ailleurs pris soin de souligner que
la recherche était “compatible avec la politique d’utilisation

Processo Seletivo 2014.2 - UEFS 1
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21

D’après le texte, l’expression qui indique que certains
utilisateurs de Facebook ont été “manipulés” est
A)
B)
C)
D)
E)

“Sans le savoir” (l. 1).
“contagion émotionnelle” (l. 9).
“les utilisateurs ciblés” (l. 18-19).
“Selon les auteurs” (l. 26).
“compatible avec la politique d’utilisation” (l. 33).

Questão

22

L’expérience prétend montrer que les réseaux sociaux peuvent
A)
B)
C)
D)
E)

manipuler des données.
propager des émotions.
changer l’humeur ambiante.
décrypter les messages d’autrui.
porter une influence négative sur les internautes.

Questão

23

L’information incorrecte, selon le texte, est celle de l’alternative
A)
B)
C)
D)
E)

Les utilisateurs choisis étaient anglophones.
Les auteurs de l’étude se justifient de leur action.
Le nombre des utilisateurs ciblés était assez élevé.
Le résultat de la recherche a été publié en janvier 2012.
La recherche a été faite par des scientifiques américains.

Questão

24

Identifiez avec V les informations correctes et avec F, les
fausses.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

“pour” (titre) peut être substitué par afin de.
“près de” (l. 1) signifie presque.
“ils” (l. 15) se réfère à “utilisateurs” (l. 14).
“mêmes” (l. 24) s’oppose à semblables.
“la réalité” (l. 26) fonctionne comme objet direct.

L’alternative qui contient la séquence correcte, du haut en bas,
est

14

A)
B)
C)

VFVFV
VFFVF
FVVFV

Língua Estrangeira Francês

14

10/7/2014, 10:09

D) F V F V F
E) V V V V V

Questão

5

Le tatouage traverse les siècles et les civilisations.
Plus de 300 oeuvres provenant du monde entier sont
mises à l’honneur à l’occasion d’une exposition
exceptionnelle au musée du Quai-Branly.
“Tatoueurs, Tatoués” présente le travail des grands
10 maîtres ayant fait du tatouage des messages intimes
e
ou sociétaux sur le corps dès le milieu du XIX siècle.
L’exposition met également en perspective la dimension
artistique du tatouage, son histoire depuis les premiers
témoignages de son existence, au travers de toutes les
15 cultures. Le musée du Quai-Branly fait écho à l’intérêt
grandissant porté à cet art — à la fois “objet” de
fascination et marquage identitaire — dans nos sociétés
contemporaines. Et cela grâce à Anne et Julien,
commissaires de l’exposition et fondateurs de la revue
20 Hey !, qui ont pu réunir pour l’occasion, via un important
réseau, les oeuvres des plus importants tatoueurs.

25

L’alternative contenant des antonymes est
A)
B)
C)
D)
E)

“pendant” (l. 6) – durant.
“ ainsi” (l. 11) – de cette manière.
“soit [...] soit” (l. 12) – ou [...] ou.
“ensuite” (l. 14) – avant.
“cependant” (l. 28) – pourtant.

Questão

26

Ce scientifique montre ___________ recherches; d’autres
présentent _____________.
Les termes qui complètent la phrase ci-dessus sont
A)
B)
C)
D)
E)

son – la leur.
sa – la sienne.
sa – les siennes.
son – les leurs.
ses – les leurs.

Questão

TATOUAGES: une histoire à fleur de peau. Le Point, Paris, le 28 juin
2014. Disponível em:< http://www.lepoint.fr/culture/en-images-tatouagesune-histoire-a-fleur-de-peau-28-06-2014-1841569_3.php>. Acesso em:
30 jun. 2014.

27

Numérotez la colonne à droite selon les temps/modes des
verbs transcrits à gauche.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

“savoir” (l. 1)
“influençaient” (l. 4)
“postés” (l. 13)
“a constaté” (l. 18)
“en créant” (l. 35)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

“sont mises” (l. 6-7): são apresentadas.
“intérêt grandissant” (l. 15-16): crescente interesse.
“à la fois” (l. 16): ao mesmo tempo.

imparfait.
gérondif.
passé composé.
participe passé.
infinitif.

Questão

A)
B)
C)
D)
E)

L’ordre correct de la colonne à droite qui correspond aux
temps/modes des verbes transcrits est
A) 2, 1, 5, 4 et 3.
B) 1, 4, 3, 5 et 2.
C) 2, 5, 4, 3 et 1.
Questão

D) 3, 5, 1, 2 et 4.
E) 4, 3, 2, 1 et 5.

30

Selon le texte, le tatouage est un phénomène
A)
B)
C)
D)
E)

On peut compléter la phrase B avec
Celui.
Celle.
Ceux.

Questões de

le titre de l’exposition.
la date où l’exposition finit.
les responsables de l’exposition.
le musée qui présente l’exposition.
le nombre exact d’oeuvres exposées.

Questão

28

A – “cette étude est unique” (l. 30)
B – _______ travail est unique.
A)
B)
C)

29

Les alternatives donnent des informations contenues dans le
texte, excepté

D) Cet.
E) Ce.

récent.
très ancien.
limité à certains groupes sociaux.
qui remonte au dix-neuvième siècle.
mal vu par la société contemporaine.

Questão

31

L’information incompatible avec les informations du texte est
celle qui considère le tatouage comme

29 a 35

TEXTO:

A)
B)
C)
D)
E)

un art.
un message social.
un thème fascinant.
une trace d’identité.
une marque de rébellion.

Questão

32

Les alternatives transcrites font partie du même groupe
sémantique à l’exception de

Tatouages: une histoire à fleur de peau
Des sociétés primitives à un phénomène
urbain et mondial: une grande exposition — “Tatoueurs,
Tatoués” — sur l’histoire du tatouage est présentée au
musée du Quai-Branly, jusqu’au 18 octobre 2015.
Processo Seletivo 2014.2 - UEFS 1
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15

A)
B)
C)
D)
E)

“exposition” (l. 2).
“musée” (l. 4).
“perspective” (l. 12).
“art” (l. 16).
“oeuvres” (l. 21).

Língua Estrangeira Francês
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Questão

Indispensable à la vie, le soleil est un ami puissant
et dangereux. Gare à ne pas jouer les Icare. L’imprudent
qui s’y frotte, s’y brûle avec, pour pénitence, des coups
de soleil, un vieillissement prématuré, des cancers
15 cutanés… Sans oublier les effets délétères sur la vue.
L’astre et ses désastres. Ce dossier vous donne les clés
pour prendre le soleil du bon côté. Ainsi, vous pouvez
consulter la carte des indices UV de la Chaîne météo
pour connaître, chaque jour, le niveau des rayonnements
20 ultra-violets. Elle vous permet de mesurer le risque
solaire, qui peut être aussi important au mois de mai
qu’au mois d’août. En déterminant votre phototype à l’aide
de notre infographie, vous saurez adapter votre protection
à vos besoins. Et les conseils de spécialistes,
25 dermatologues, ophtalmologistes vous aideront à
préserver votre peau et votre vue … De quoi passer un
été ensoleillé en toute sécurité.

33

L’alternative où l’information est incorrecte est
A)
B)
C)
D)
E)

“à fleur de peau” (titre) signifie très sensible.
“Plus de” (l. 6) est le contraire de Moins de.
“travail” (l. 9), au pluriel, prend le même suffixe de
“sociétaux” (l. 11).
“depuis” (l. 13) se traduit comme depois.
“premiers” (l. 13) s’oppose à derniers.

Questão

34

Dites si les informations sont vraies (V) au fausses (F), selon
le texte.
( ) “les siècles et les civilisations” (l. 5) est le sujet de la
phrase.
( ) “provenant” (l. 6) et qui proviennent s’équivalent.
( ) “dès le” (l. 11) peut être substitué par à partir du.
( ) “également” (l. 12) correspond à aussi.
( ) “artistique” (l. 13) change au masculin.

BETTI-CUSSO, Martine. C’est l’été: en pleine forme sur le soleil. Le Figaro,
Paris, le 30 juin 2014. Disponível em: < http://sante.lefigaro.fr/ dossier/
dossier-soleil>. Acesso em: 2 juil. 2014. Dossier de la redaction réalisé
par Martine Betti-Cusso.

L’alternative qui contient la séquence correcte, du haut en bas,
est
A)
B)
C)
D)
E)

FV
VF
FV
VF
VV

Questão

V
F
F
V
V

VF
FV
VF
FV
VV

“Gare à” (l. 12): Cuidado para.
“frotte” (l. 13): esfrega.
“brûle” (l. 13): queima.
“coups de soleil” (l. 13-14): insolação.
“vue” (l. 15): vista, olhos.
“clés” (l. 16): chaves, meios.

35

“une grande exposition [...] est présentée au musée” (l. 2-4)

Questão

La phrase ci-dessus est
A)
B)
C)
D)
E)

Selon le texte,

active.
passive.
restritive.
concessive.
consécutive.

Questões de

36

A)
B)
C)
D)

36 a 40

E)

TEXTO:

le soleil peut être soit bénéfique soit néfaste à la santé.
le soleil est extrêmement dangereux pour la peau et la vue.
les risques solaires sont inévitables à n’importe quelle
saison.
une exposition même modérée au soleil provoque des
cancers cutanés.
les gens qui s’exposent au soleil avec pondération
vieillissent précocement.

Questão

37

En ce qui concerne les bienfaits du soleil, toutes les
alternatives sont correctes à l’exception de
A)
B)
C)
D)
E)

C’est l’ été: en pleine forme sur le soleil
Par ces temps de crise, tout le monde aspire à
une place au soleil. Aussi, quand il brille enfin, il s’agit
d’en profiter. Saisir la sensation de chaleur et de
bien-être qu’il propage par ses rayons visibles et
5 infrarouges. Un effet dopant qui réchauffe l’esprit, réveille
la bonne humeur, insuffle la forme. Grâce à lui, l’organisme
synthétise la vitamine D pour une meilleure santé
osseuse et un renforcement de notre système
immunitaire. Mais pas seulement. On lui découvre de
10 nouvelles vertus pour le cœur et contre certains cancers.

UEFS2014_2_cad1.p65

Questão

stimule le bien-être.
provoque la bonne humeur.
compromet la santé osseuse.
consolide le système imunitaire.
peut agir contre certains cancers.
38

“Mais pas seulement.” (l. 9)
La phrase transcrite est équivalente à

16
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Il
Il
Il
Il
Il

A)
B)
C)
D)
E)

Mais c’est tout.
Mais il en faut plus.
Mais il n’y a que ça.
Mais ce n’est pas tout.
Mais il est nécessaire plus que cela.

Língua Estrangeira Francês
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Questão

39

Signalez, selon les texte, les informations correctes avec V et les fausses, avec F.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

“en” (l. 3) se réfère à soleil.
“lui” (l. 6) et “lui” (l. 9) ont la même traduction.
“nouvelles” (l. 10) est remplacé par nouveaux devant le mot “effets” (l. 15).
“bon” (l. 17) est le contraire de mauvais.
“chaque jour” (l. 19) peut être substitué par certains jours.

L’alternative qui contient la séquence correcte, du haut en bas, est
A)
B)
C)
D)
E)

VV
VF
FV
FV
VF

Questão

V
V
F
F
V

VV
FV
VF
FV
VF

40

“aussi important au mois de mai qu’au mois d’août.” (l. 21-22)
___________important au mois de mai qu’au mois d’août.
Au comparatif d’infériorité, on complète la phrase ci-dessus avec
A)
B)
C)
D)
E)

Peu.
Plus.
Moins.
Autant.
Moindre.

* * *
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Língua Estrangeira — Espanhol
Questões de 21 a 40
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.
Questões de

21 a 32

Questão

En el texto se recoge que

TEXTO:
Aburridos
Alguien dijo alguna vez que hay tres cosas que
(pese a la atención que se les dedica) no existen en
realidad: el desfase horario, la religión verdadera y el
aburrimiento. No habiendo padecido jamás ninguno de
5

21

los dos primeros, discrepo sin embargo sobre el tercer

A)

el exceso de trabajo conduce al tedio.

B)

la sociedad actual tiene que restaurar su fe.

C)

la verdadera religión combate toda forma de hastío.

D)

el aburrimiento se evidencia por la agresividad de la gente.

E)

la gente que duerme poco tiende a demostrar claramente
su fastidio.

Questão

punto. Lejos de no existir, el aburrimiento parece el

22

En relación con los problemas mentales, dice el texto que

principal motor de nuestra sociedad y el más importante
argumento de venta de sus productos, cualesquiera
que estos sean. La existencia de una “industria del

A)

se han intensificado en la última década.

B)

tienen su raíz en la insatisfacción de la gente.

C)

se manifiestan más en las personas más carentes.

10 entretenimiento”, pienso, ratifica que hay algo que esta

D)

aparecen como consecuencia de accidentes diversos.

recorta por definición, una especie de zona imprecisa

E)

son el reflejo de la falta de inversión en la sanidad pública.

en la que nada sucede, un sitio del que todos deberíamos

Questão

escapar porque (se nos dice) su forma es la de un

En el texto, el autor

laberinto.
15

En 1964, el escritor Isaac Asimov afirmó que el
aburrimiento iba a convertirse en la principal enfermedad
de nuestra época, “expandiéndose y aumentando de

A)

critica las redes sociales.

B)

prefiere viajar en tren que en avión.

C)

se declara un aburrido incorregible.

D)

afirma que el desfase horario es un mito, ya que viaja
mucho.

E)

afirma que el aburrimiento es algo real en la sociedad
actual.

intensidad” hasta tener “consecuencias mentales,
emocionales y sociológicas serias”. No se equivocaba:
20 buena parte de los problemas mentales más frecuentes
en nuestros días tienen su origen en una insatisfacción

Questão

que es el rostro más importante del aburrimiento. Los

y el más importante argumento de venta de sus productos,

sociales, las conversaciones banales que los pasajeros

cualesquiera que estos sean” (l. 6-9)

25 se apresuran a realizar tan pronto como su avión toca

La lectura del fragmento permite afirmar que el aburrimiento

tierra, la mirada vacía frente al teléfono inteligente, el
aumento sórdido de los reality shows, la brevedad y la
simpleza ofensiva de los mensajes políticos y
publicitarios, el filme que ponen en el tren, los videos de
30 accidentes caseros, los virales.
No son fenómenos carentes de importancia: un
estudio reciente ha demostrado que las personas tienden

transforma para mejor la vida de la gente.

B)

fortalece el carácter de la persona.

C)

desarrolla sentimientos extravagantes.

D)

conduce a una reflexión profunda.

E)

puede llevar al consumismo.
25

La forma “pese a” (l. 2) podría sustituirse por

en ello hay una constatación, pero también una
35 advertencia para estos tiempos nuestros, aburridos y
violentos a la vez.

UEFS2014_2_cad1.p65

A)

Questão

a ser más agresivas cuanto más aburridas se sienten, y

Processo Seletivo 2014.2 - UEFS 1

24

“el aburrimiento parece el principal motor de nuestra sociedad

otros son la agresividad desplegada en las redes

PRON, Patricio. ABURRIDOS. Disponível em:<http://elpais.com/elpais/2014/
04/16/eps/1397661076_524443.html> Acesso em: 13 maio.2014.
Adaptado.

23

A)

todavía.

B)

pues bien.

C)

a pesar de.

D)

a cambio de.

E)

mientras que.

18
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Questão

Questões de

26

TEXTO:

La alternativa en la que se indica el antónimo del término
transcrito es la
A)
B)
C)
D)
E)

33 a 36

“jamás” (l. 4) — nunca.
“Lejos” (l. 6) — Cerca.
“algo” (l. 10) — nadie.
“vacía” (l. 26) — limpia.
“aburridas” (l. 33) — pesadas.

Questão

27

De acuerdo con el significado que tienen las palabras en el
texto, pueden considerarse sinónimas
A)
B)
C)
D)
E)

“sin embargo” (l. 5) — no obstante.
“sitio” (l. 12) — bloqueo.
“época” (l. 17) — existencia.
“pasajeros” (l. 24) — breves.
“hay” (l. 34) — tiene.

Questão

28

En lo que se refiere a los aspectos lingüísticos del texto, es
correcto afirmar
A)
B)
C)
D)
E)

MAITENA. Disponível em:< http://www.sinembargo.mx/opinion/files/2012/
08/AGO_18_12-564x708.jpg>. Acesso em: 13 maio.2014.

“cualesquiera” (l. 8) no se apocopa en ninguna situación.
“algo” (l. 10) expresa cantidad.
“estos” (l. 9) en singular sería esto.
“hasta” (l. 18) posee valor inclusivo.
“también” (l. 34) equivale a igualmente.

Questão

Questão

De la lectura de la viñeta, es correcto afirmar que la niña
A)
B)
C)
D)
E)

29

La alternativa en la que el término transcrito a la izquierda hace
referencia, en el texto, al término de la derecha es
A)
B)
C)
D)
E)

“estos” (l. 9) — “sus productos” (l. 8).
“esta” (l. 10) — “La existencia” (l. 9).
“su” (l. 21) — “Los otros” (l. 22-23).
“que” (l. 29) — “la mirada vacia” (l. 26).
“ello” (l. 34) — “un estudio reciente” (l. 31-32).

Questão

Questão

A)
B)
C)
D)
E)

D) temporal.
E) disyuntivo.

Del fragmento transcrito se puede inferir que
A)
B)
C)
D)
E)

32

Se indica un equivalente adecuado de la forma verbal transcrita
del texto en
A)
B)
C)
D)
E)

36

“tantas cosas interesantes para hacer”
El fragmento transcrito funciona como

19
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las personas que estudian más sufren menos.
algunas personas no se fastidian porque son inteligentes.
las personas inteligentes hacen de todo para ahuyentar
el tedio.
la gente busca justificar su aburrimiento por la falta de
inteligencia.
el aburrimiento y la poca inteligencia van siempre de la
mano.

Questão

“habiendo padecido” (l. 4) — padeciendo.
“iba a convertirse” (l. 16) — se convertiría.
“se equivocaba” (l. 19) — se ilusionaba.
“se apresuran” (l. 25) — se precipitan.
“ha demostrado” (l. 32) — tiene demostrado.

UEFS2014_2_cad1.p65

35

“La gente inteligente no se aburre!”

31

oposición.
condición.
intensidad.
consecuencia.
simultaneidad.

Questão

prefiere leer que discutir.
le tiene miedo al marido.
vive angustiada y recelosa.
no concuerda con el hombre.
tiene dificultad para expresar lo que piensa.

Questão

La locución “a la vez” (l. 36) expresa
A)
B)
C)
D)
E)

34

Del personaje de la izquierda, se puede decir que

30

dubitativo.
modal.
causal.

se siente tediosa.
discute con su padre.
está cansada de estudiar.
cree que su padre es muy autoritario.
muestra que su madre no le da atención.

Questão

La expresión “tan pronto como” (l. 25) tiene valor
A)
B)
C)

33

A)
B)
C)

sujeto.
atributo.
objeto directo.

Língua Estrangeira Espanhol
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D) objeto indirecto.
E) complemento circunstancial.

Questões de

37 a 40

TEXTO:

NIK. Disponível em:<http://eldesvansecreto.blogspot.com.br/2011/05/estaba-escrito.html>. Acesso em: 13 maio. 2014. Adaptado.
Questão

37

El autor de la viñeta
A)
B)
C)
D)
E)

defiende la idea de que es mejor trabajar por internet.
muestra que el camino para el comercio es la tecnología.
denuncia la falta de didáctica de algunos profesores.
aboga por el uso de la tecnología en ciertas actividades cotidianas.
da a entender que el mal uso de la tecnología puede ocasionar serios daños a la salud.

Questão

38

De la lectura y de la observación de la viñeta, se puede afirmar que el personaje melenudo es
A)
B)
C)
D)
E)

un adicto a internet.
un especialista en informática.
una persona que no sabe leer ni escribir.
un hombre que padece de trastornos mentales.
una persona atormentada por problemas familiares.

Questão

39

La frase transcrita “Por eso, estamos haciendo un curso para rehabilitarlos” expresa
A)
B)
C)
D)
E)

modo.
adición.
finalidad.
consecuencia.
contraposición.

Questão

40

En la viñeta,
A)
B)
C)
D)
E)

“hay” es una forma verbal que carece de sujeto.
“desde” tiene valor temporal.
“gente” equivale a nosotros.
“sus” está usado como pronombre.
“rehabilitarlos” admite el pronombre antepuesto a la forma verbal.
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