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LITERATURA BRASILEIRA

QUESTÕES
01 a 20
21 a 30

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
1.

Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições
gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém 30 questões.

2.

Cada questão apresenta cinco alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha
no cartão-resposta a letra correspondente à resposta julgada correta.

3.

O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro,
notifique ao aplicador de prova.

4.

As provas terão a duração de cinco horas, já considerados o tempo adicional, a marcação do cartãoresposta e a coleta da impressão digital. Você poderá se retirar da sala, sem levar o caderno de provas,
após terem decorridos três horas de prova.

5.

Você só poderá se retirar definitivamente da sala, levando o caderno de prova a partir das 18 horas.

6.

AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA AO APLICADOR DE PROVA.
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LÍNGUA PORTUGUESA – LIBRAS
Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 10.
Texto 1
Pelas crianças
A muçulmana Malala Yousafzai, do Vale do Swat, no
norte do Paquistão, tornouse, na semana passada, aos
17 anos, a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da
Paz. Ela dividiu a honraria
com o hindu Kailash Satyarthi, de 60 anos, que liderou
missões para resgatar 80000
crianças que trabalhavam em
condições análogas à escravidão na Índia. A escolha de
dois militantes dos direitos
das crianças em um ano marcado por guerras civis com centenas de milhares de vítimas tem o seu sentido. “Em áreas
devastadas por conflitos, o abuso contra crianças leva à continuação da violência de geração em geração”, disse o norueguês Thorbjorn Jagland, chefe do comitê do prêmio, ao justificar a escolha, em Oslo. Oriundos de países inimigos e pertencentes a dois grupos religiosos que em diversas ocasiões
promoveram massacres um contra o outro, Malala e Satyarthi têm mais em comum do que apenas a defesa da infância.
De uma maneira mais ampla, ambos lutam contra o obscurantismo. No caso de Malala, o enfrentamento é contra a interpretação fundamentalista do Islã, que se opõe ao livre saber e nega às mulheres os mesmos direitos dos homens. Em
janeiro de 2009, o Talibã proibiu as meninas paquistanesas
do Vale do Swat de frequentar escolas. Para a milícia, as mulheres devem se casar aos 14 anos e viver à sombra do marido. Em três anos, o regime conseguiu reduzir o número de
estudantes mulheres em dois terços. Foi dentro desse ambiente que Malala começou a escrever um blog na internet, em
que contava sobre os obstáculos para estudar e seguir seu sonho de ser médica. A ousadia lhe custou diversas ameaças de
morte. Em 2012, o ônibus escolar em que estava foi parado
por membros do Talibã, que subiram a bordo e perguntaram:
- "Quem é Malala?”. Ninguém respondeu, mas um dos terroristas a reconheceu e disparou três tiros contra a cabeça da
menina, então com 15 anos. Malala foi levada para a inglaterra, onde se submeteu a tratamento, e hoje mora em Birgmingham. Ela recebeu inúmeros prêmios internacionais e
costuma dizer que se devem enviar livros em vez de fuzis e
bombas aos países em conflito: "Nossos livros e canetas são as
armas mais poderosas". A educação, evidentemente, não é
uma solução a curto prazo para as guerras, mas o mérito de
Malala é servir de inspiração para crianças e jovens que sofrem das mesmas dificuldades que ela enfrentou. Malala, porém, é encarada com desconfiança em seu próprio país. Muitos paquistaneses veem a presença da menina em fóruns internacionais como um indício de que ela está a serviço do governo americano.

Já o trabalho de Kailash Satyarthi é libertar crianças da escravidão e reintegrá-las à sociedade. Na Índia, por razões sociais
e históricas, famílias inteiras são obrigadas a trabalhar até dezesseis horas por dia, às vezes acorrentadas. Entre os mais vulneráveis estão os integrantes da casa dos dalits, os
“intocavéis”. Engenheiro elétrico, ele organizou em 1988 uma
marcha por 103 países que culminou com a assinatura de uma
convenção internacional contra o trabalho forçado infantil.
"Tirar uma criança da escravidão é interromper um ciclo vicioso. O menor subjulgado pode se tornar um adulto explorador
no futuro", diz o paulista Leonardo Sakamoto, conselheiro do
Fundo das Nações Unidas para formas Contemporâneas de
Escravidão.
VEJA. São Paulo: Abril, out. 2014, ed. 2395, p. 87.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Que aspecto do retrato de Malala marca sua cultura de
origem e sua identidade, diferenciando-a das garotas
ocidentais de sua idade?
(A) Os cabelos pretos.
(B) O olhar firme e sereno.
(C) O formato dos lábios.
(D) O véu em volta da cabeça.
(E) As grossas sobrancelhas.
▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De acordo com o texto, a expressão “interpretação
fundamentalista” diz respeito a um comportamento
(A) radical.
(B) traiçoeiro.
(C) reflexivo.
(D) conciliador.
(E) repetitivo.
▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Segundo o texto, o que assemelha a luta de Malala
Yousafzai com a de Kailash Satyarthi é
(A) o desejo de ganhar um prêmio importante.
(B) o amor por seu país de nascimento.
(C) a defesa de grupos em situação de vulnerabilidade.
(D) a vontade de lutar na guerra civil.
(E) a ilusão de prestar serviços ao governo americano.
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o texto, qual é o mérito de Malala?

Considerando-se o conteúdo do texto, o numeral que
faz uma referência temporal é:

(A) Representar o Paquistão em Fóruns internacionais.

(A) 80000

(B) Ter tido a oportunidade de morar na Inglaterra.

(B) dois terços

(C) Escrever um blog na internet para fazer denúncias
contra o Talibã.

(C) dois grupos

(D) Dizer que livros e canetas são armas mais poderosas que a guerra.

(E) 103

(E) Inspirar crianças e jovens que estejam vivendo os
mesmos problemas que ela viveu.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Na parte inicial do texto, que recurso linguístico é utilizado para arrolar as qualificações de quem se fala?
(A) O pronome ela.
(B) A vírgula.
(C) O verbo tornar.
(D) As aspas.
(E) Os nomes no plural.

(D) 2009

No trecho, "as mulheres devem se casar aos 14 anos e
viver à sombra do marido", o verbo dever tem valor
semântico de
(A) habilidade.
(B) capacidade.
(C) obrigação.
(D) probabilidade.
(E) dúvida.
▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na progressão do texto, a expressão “dois militantes”
faz referência

Na frase, "Oriundos de países inimigos e pertencentes
a dois grupos religiosos que em diversas ocasiões promoveram massacres um contra o outro", a palavra
Oriundos faz concordância de número com:

(A) à muçulmana e ao hindu.

(A) Malala e Satyarthi.

(B) às condições análogas.

(B) missões.

(C) à vítima e ao agressor.

(C) vítimas.

(D) às crianças escravas.

(D) Thorbjorn e Sakamoto.

(E) aos americanos a aos talibãs.

(E) estudantes.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Que trecho constitui a reprodução da fala dos agressores de Malala?
(A) “O menor subjulgado pode se tornar um adulto ex
plorador no futuro”.
(B) “O abuso contra crianças leva à continuação da
violência de geração em geração”.
(C) “Nossos livros e canetas são as armas mais poderosas”.
(D) “Subiram a bordo armados”.
(E) “Quem é Malala?”
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Leia o Texto 2 para responder às questões 11 e 12.
Texto 2

Disponível em: <http://paferreiraweb.blogspot.com.br/2011/06/informantes-da-ciasao-presos-no.html>. Acesso em: 01 dez. 2014.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O texto 2 é do gênero mapa e tem a função social de
apresentar ao leitor a delimitação de
(A) patrimônios culturais.

desenvolvimento, 70% do esgoto industrial vai parar em reservas. Mais um efeito da essência destruidora do homem,
cuja pegada de devastação fica por onde passa, abusando,
muito mais do que o necessário, de todos os recursos que a
Terra nos dispõe, especialmente a água. No fim desse buraco, há ao menos um alento. É inegável o aumento das preocupações e dos esforços conservacionistas, sobretudo nas últimas quatro décadas.
Houve um histórico avanço com o anúncio do inédito acordo
firmado na semana passada entre a China e os Estados Unidos (os maiores poluidores do planeta) para a redução da
emissão de dióxido de carbono (CO2), o grande vilão do ambiente. É a primeira vez que a China se compromete formalmente a eliminar suas emissões de CO2. O plano do país asiático, o campeão mundial da sujeira, é fazer com que ao menos 20% de sua energia seja proveniente de fontes renováveis até 2030. A China, é verdade, demorou a se preocupar
com a questão (e a maioria dos danos que já causou é irreparável). Mas é melhor tornar-se sustentável tarde do que nunca.
VEJA. São Paulo: Abril, nov. 2014, ed. 2400, p. 103.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

(B) estados políticos.

A frase, “O mundo carece de água limpa” pode ser
substituída, sem prejuízo de sentido, por:

(C) padrões climáticos.

(A) O mundo produz água limpa.

(D) modelos econômicos.

(B) A humanidade possui água mineral.

(E) conflitos religiosos.

(C) As pessoas dispensam água descontaminada.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

(D) Os países desperdiçam água limpa.

Segundo as informações do mapa, a China está

(E) A humanidade precisa de água potável.

(A) a sudoeste do Irã.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

(B) ao sul da Índia.

De acordo com o texto, as medidas sustentáveis adotadas por alguns países são tardias, mas necessárias. Que
medida sustentável a China se comprometeu realizar?

(C) a oeste do Afeganistão.
(D) a nordeste do Paquistão.
(E) entre a Índia e o Afeganistão.
Leia o Texto 3 para responder às questões de 13 a 17.

(A) Dispor de 70% do esgoto industrial em reservas.
(B) Acabar com a preocupação conservacionista.
(C) Reduzir a emissão de dióxido de carbono.

Texto 3

(D) Diminuir em 80% as doenças em países em desenvolvimento.

O mundo carece de água limpa. Segundo a ONU, duas em
cada dez pessoas não têm acesso ao líquido potável, de qualidade. Isso faz com que 80% das doenças em países em desenvolvimento sejam consequência do consumo de água
contaminada. Até 2025, a previsão é que dois terços da população vivam em condições críticas de abastecimento, um
caminho rápido para a eclosão de conflitos políticos e bélicos por fontes de recursos hídricos. E, no entanto, desperdiçamos aos montes. Diariamente, 2 milhões de toneladas de
esgoto são depositados em cursos de água. Nos países em

(E) Parar de despejar toneladas de esgoto em cursos
de água.

Um gesto de limpeza
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Leia o Texto 4 para responder às questões de 18 a 20.
Texto 4

Na progressão do texto, as informações “os maiores
poluidores do planeta” e “a maioria dos danos que já
causou é irreparável”
(A) constituem informações do conhecimento pessoal do autor a respeito dos fatos noticiados.
(B) introduzem informações de pouca relevância para
a discussão promovida no texto.
(C) negam a veracidade dos dados estatísticos apresentados no texto.
(D) diminuem a responsabilidade dos agentes envolvidos no processo de degradação.
(E) significam intervenções otimistas a respeito do
processo de despoluição.
▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Na frase “Mas é melhor tornar-se sustentável tarde do
que nunca”, a citação de um dito popular do Brasil
está incompleta. Para completá-lo, falta a palavra
(A) depois.
(B) antes.
(C) mesmo.
(D) sempre.
(E) nunca.
▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Na frase, “A China, é verdade, demorou a se preocupar com a questão”, o pronome se faz referência à palavra
(A) Terra.
(B) preocupação.
(C) questão.
(D) verdade.
(E) China.

Disponível em: <https://www.ufmg.br/boletim/bol1657/8.shtml>. Acesso em: 28
nov. 2014.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A palavra "mar" foi usada metaforicamente no texto
para expressar
(A) movimento.
(B) profundidade.
(C) perigo.
(D) quantidade.
(E) distância.
▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A crítica à devastação das matas foi construída com
base nas palavras de
(A) sentido duvidoso.
(B) mesma grafia.
(C) mesmo som.
(D) classes iguais.
(E) valores opostos
▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Quanto ao conteúdo, os quadrinhos integram o discurso da luta
(A) de igualdade de gênero.
(B) ecológica.
(C) religiosa.
(D) de classes sociais.
(E) operária.
ps2015-1_linguaportuguesa-libras
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▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o poema a seguir para responder às questões 21 e Os contos “O galo impertinente” e “Onde andam os didangos?” possuem em comum uma característica que é
22.
recorrente na coletânea Melhores contos J. J. Veiga. Tal
POR QUE MENTIAS?
característica é a
Por que mentias leviana e bela?
Se minha face pálida sentias
Queimada pela febre, e se minha vida
Tu vias desmaiar, por que mentias?
Acordei da ilusão, a sós morrendo
Sinto na mocidade as agonias.
Por tua causa desespero e morro...
Leviana sem dó, por que mentias?
Sabe Deus se te amei! sabem as noites
Essa dor que alentei, que tu nutrias!
Sabe esse pobre coração que treme
Que a esperança perdeu porque mentias!
Vê minha palidez – a febre lenta,
Esse fogo das pálpebras sombrias...
Pousa a mão no meu peito! Eu morro! eu morro!
Leviana sem dó, por que mentias?
AZEVEDO, Álvares de. Lira dos vinte anos. São Paulo: FTD, 1994. p. 198.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

(A) oposição entre realidade e fantasia.
(B) existência de personagens extraordinárias.
(C) conciliação entre a razão do adulto e a imaginação
da criança.
(D) montagem do enredo a partir de recortes da memória de infância do narrador.
(E) representação do sonho como uma ponte de passagem para o sobrenatural.
▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Uma característica do teatro contemporâneo que se manifesta na peça Liberdade, liberdade, de Millôr Fernandes e Flávio Rangel, é
(A) o questionamento da autoria, pois diversos autores
são citados ao longo da peça.

(B) a presença de diferentes planos no palco, pois váPertencente à segunda geração do Romantismo brasirias ações acontecem ao mesmo tempo.
leiro, o poema transcrito evidencia uma das principais
características desse tempo literário ao explorar a temá- (C) a fusão entre ficção e realidade, pois os nomes das
personagens coincidem com os dos atores.
tica da
(A) fuga de uma realidade opressora.
(B) angústia decorrente das frustrações.
(C) obsessão pela morte, fim da dor da existência.
(D) dor de um amor não correspondido.

(D) a encenação interativa, pois os atores convocam
pessoas da plateia para atuar com eles.
(E) o aspecto visual, pois o uso de fragmentos de textos remete à ideia de várias imagens justapostas.

(E) idealização da mulher amada, distante e inatingí- ▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
vel.
No romance Eu vos abraço, milhões, de Moacyr Scliar,
o narrador Valdo enfatiza a importância de uma figura
▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ fundamental para os acontecimentos que compõem
Nesse poema, o eu lírico dirige-se à mulher amada, suas memórias. Tal figura é a de
questionando a
(A) Heitor Levy, o judeu que lhe devolveu a fé cultivada na infância.
(A) traição que ela lhe faz.
(B) ilusão que ela lhe rouba.
(C) tristeza que ela lhe causa.
(D) mentira que ela lhe conta.
(E) decepção que ela lhe provoca.

(B) Geninho, o amigo que lhe inspirou a crença nos
ideais comunistas.
(C) Hércules, o companheiro que o acolheu e guiou na
cidade desconhecida.
(D) Astrojildo Pereira, o líder comunista que motivou
sua ida ao Rio de Janeiro.
(E) Júlio, o nazista que o alertou para as ilusões dos
princípios do Partido Comunista Brasileiro.
ps-2015_literaturabrasileira-primeira-etapa
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Leia o poema a seguir para responder às questões 26 e ▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
27.
No conto “Tarde de sábado, manhã de domingo” há um
A MOÇA QUE SAIU DE CASA
aspecto que se pode observar em quase todas as narrativas da coletânea Melhores contos J. J. Veiga. Tal asA moça saiu de casa
pecto se evidencia na
e não disse nem ao pai nem à mãe
e passaram-se vinte anos.
No final de cada semana e mês o pai
sempre conversava com a mãe sobre a filha.
Nos altos invernos eles se punham
a olhar as gotas de chuva que caíam
das folhas e observavam, nos eitos, o vôo
dos grandes pássaros migratórios.
Sempre olhando estradas e montanhas.
Nos dias, nos meses, nos anos.
GARCIA, José Godoy. Poesias. Brasília: Thesaurus, 1999. p. 304.

(A) criação do enredo a partir de um acontecimento
extraordinário.
(B) composição das personagens retratadas como seres sobrenaturais.
(C) fusão de diferentes tempos, estratégia própria das
narrativas oníricas.
(D) adesão da voz narrativa ao ponto de vista da criança protagonista da história.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

(E) caracterização do espaço como uma cidadezinha
típica do interior brasileiro.
O poema transcrito pertence à contemporaneidade e
apresenta como característica dessa época literária a
▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(A) forma memorialística.
O tema central da peça Liberdade, liberdade, de Millôr
(B) tendência à descrição.
Fernandes e Flávio Rangel, é a
(C) temática do cotidiano.
(A) luta pelo direito à liberdade em diversos períodos
(D) negação da subjetividade.
(E) exploração da metalinguagem.

da história mundial.
(B) crítica ao modo como se fazia teatro na década de
1960.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

(C) denúncia das relações de poder ao longo da história brasileira.
Nesse poema, há um conjunto de versos que dão a
ideia de passagem do tempo. O verso que expressa a (D) defesa de uma postura ideológica típica da década
totalidade desse tempo é
de 1950.
(A) “e passaram-se vinte anos”.
(B) “No final de cada semana e mês o pai”.
(C) “Nos altos invernos eles se punham”.
(D) “a olhar as gotas de chuva que caíam”.
(E) “Nos dias, nos meses, nos anos”.

(E) reflexão de que a literatura funciona como denúncia da realidade de sua época.
▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ao final do romance Eu vos abraço, milhões, de Moacyr Scliar, Valdo esclarece um enigma que se mantém
por toda a narrativa de suas memórias. Tal esclarecimento nos revela o nome de um jovem apaixonado por
literatura que beijara a mão de Machado de Assis em
seu leito de morte. Esse jovem é
(A) Coelho Neto.
(B) Euclides da Cunha.
(C) José Veríssimo.
(D) Mário de Alencar.
(E) Astrojildo Pereira.
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