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ORIENTAÇÕES PARA OS VESTIBULANDOS 

 
 
1. Durante todo o exame deve ser observado o mais rigoroso silêncio. 
2. A interpretação das questões faz parte do exame. NÃO FAÇA 
PERGUNTAS. 
3. Durante a realização das provas mantenha PERMANENTEMENTE o 
seu documento de identidade sobre a carteira. 
4. Ao receber o caderno de questões, colocar imediatamente o NÚMERO 
DE INSCRIÇÃO.  
5. O rascunho, se necessário, deverá se feito no verso das folhas ou folha 
a parte. 
6. As questões respondidas a lápis na folha de resposta, NÃO SERÃO 
CONSIDERADAS. 
7. NÃO SERÁ FORNECIDA 2ª via da folha de resposta. 
8. Entregar SOMENTE a folha de resposta. 
9. Nenhum candidato poderá entregar a folha de resposta e sair da sala 
antes de decorridas uma hora do início das provas. 
10. Os três últimos alunos devem sair da sala ao mesmo tempo. 
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PROVA DE PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, 
GRAMÁTICA, LITERATURA  E REDAÇÃO) 

 
 
GRAMÁTICA 
 
 Nasceu o dia e expirou. 
 Já brilha na cabana de Araquém o fogo, companheiro da noite. Correm 
lentas e silenciosas no azul do céu, as estrelas, filhas da lua, que esperam a 
volta da mãe ausente. 
 Martim se embala docemente; e como a alva rede que vai e vem, sua 
vontade oscila de um a outro pensamento. Lá o espera a virgem loura dos 
castos afetos;  aqui lhe sorri a virgem morena dos ardentes amores. 
 Iracema recosta-se langue no punho da rede; seus olhos negros e 
fúlgidos, ternos olhos de sabiá, buscam o estrangeiro e lhe entram n’alma. O 
cristão sorri; a virgem palpita; como o saí, fascinado pela serpente, vai 
declinando o lascivo talhe, que se debruça enfim sobre o peito do guerreiro. 
 Já o estrangeiro a preme ao seio; e o lábio ávido busca o lábio que o 
espera, para celebrar nesse adito d’alma, o himeneu do amor. 
 No recanto escuro o velho Pajé, imerso em funda contemplação e alheio 
às cousas deste mundo, soltou um gemido doloroso. Pressentira o coração o 
que não viram os olhos? Ou foi algum funesto presságio para a raça de seus 
filhos, que assim ecoou n’alma de Araquém? 
 Ninguém o soube. 
 O cristão repeliu do seio a virgem indiana. Ele não deixará o rasto da 
desgraça na cabana hospedeira. Cerra os olhos para não ver; e enche sua alma 
com o nome e a veneração de seu Deus: 

- Cristo!... Cristo!... 

Volta a serenidade ao seio do guerreiro branco, mas todas as vezes que 
seu olhar pousa sobre a virgem tabajara, ele sente correr-lhe pelas veias uma 
onda de ardente chama.  Assim quando a criança imprudente revolve o brasido de 
intenso fogo, saltam as faúlhas inflamadas que lhe queimam as faces. 

Fecha os olhos o cristão, mas na sombra de seu pensamento surge a 
imagem da virgem, talvez mais bela. Embalde chama o sono às pálpebras 
fatigadas; abrem-se, malgrado seu. 

Desce-lhe do céu ao atribulado pensamento uma inspiração. 
- Virgem formosa do sertão, esta é a última noite que teu hóspede 

dorme na cabana de Araquém, onde nunca viera, para teu bem e seu. 
Faze que seu sono seja alegre e feliz. 

- Manda; Iracema te obedece. Que pode ela para tua alegria? 
O cristão falou submisso, para que não o ouvisse o velho Pajé: 
 
 
- A virgem de Tupã guarda os sonhos de jurema que são doces e 

saborosos! 
Um triste sorriso pungiu os lábios de Iracema: 
- O estrangeiro vai viver para sempre à cintura da virgem branca; nunca 

mais seus olhos verão a filha de Araquém, e ele já quer que o sono 
feche suas pálpebras, e que o sonho o leve à terra de seus irmãos! 

( ...  ) 
 

 
1. No segundo parágrafo “... Já brilha na cabana de Araquém o fogo, 
companheiro da noite.”  assinale sintaticamente a alternativa incorreta. 
a) ... na cabana de Araquém –  adjunto adverbial de lugar 
b) o fogo – objeto direto  
c) companheiro da noite – aposto 
d) da noite – adjunto adnominal de companheiro. 

 
2. No terceiro parágrafo “Lá o espera a virgem loura dos castos afetos...”  
assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal do pronome oblíquo 
átono o. 
a) Ocorreu mesóclise. 
b) Aceita-se a forma “Lá espera-o a virgem loura dos castos afetos...” 
c) É permitido o uso da ênclise. 
d) O advérbio Lá é considerado partícula atrativa do pronome átono.  
 
3.  No trecho “ Fecha os olhos o cristão, mas na sombra de seu pensamento 
surge a imagem da virgem, talvez mais bela.” , temos respectivamente orações: 
a) coordenada assindética  – coordenada sindética adversativa .  
b) coordenada sindética – coordenada sindética adversativa. 
c) coordenada assindética – subordinada causal. 
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d) coordenada sindética – coordenada conclusiva. 
 
4. Em “Correm lentas e silenciosas no azul do céu, as estrelas, filhas da lua, 
que esperam a volta da mãe ausente.”, o trecho sublinhado é um: 
a) vocativo 
b) adjunto adverbial 
c) sujeito 
d) aposto  
 
5. Assinale a alternativa que contém somente advérbios: 
a) já, como, aqui, pela. 
b) já, lá, aqui, não. 
c) para, lá, aqui, não. 
d) assim, lá, aqui, para. 
 
6. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafos: 
a) nasceu, brilha, ausente, aqui. 
b) filhas, cristão, ausente, aqui. 
c) lascivo, talhe, debruça, guerreiro. 
d) sorri, brilha, ausente, debruça. 
 
7. O sujeito correto no período “Faze que seu sono seja alegre e feliz” é a 
opção: 
a) sujeito oculto – tu  
b) sujeito indeterminado 
c) sujeito simples – que        
d) sujeito oculto – você 

 
8. As palavras céu, faúlhas e  Araquém  são acentuadas respectivamente por 
serem: 
a) monossílaba, paroxítona, oxítona.  
b) monossílaba, hiato, paroxítona. 
c) hiato, hiato e oxítona terminada em (em). 
d) hiato, ditongo aberto e paroxítona. 
 
9. “Desce-lhe do céu ao atribulado pensamento uma inspiração.” Assinale a 
alternativa em que não corresponda ao sinônimo da palavra sublinhada. 
a) atormentado 
b) angustiado 
c) afligido  
d) infligido 
 
10. Justifique o uso do acento indicativo de crase, no trecho  ... e que o sonho o 
leve à terra de seus irmãos! 

 
 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 
11. No primeiro parágrafo, assinale a opção que corresponde ao significado da 
palavra expirou, segundo o pensamento do autor. “ Nasceu o dia e expirou.” 
a) Exalar o último suspiro. 
b) Findar.  
c) Expelir 
d) Respirar. 
 
12.  Analisando o texto, identifique qual das alternativas abaixo é correta: 
a) Martim ama Iracema e deseja desposá-la. 
b) O pensamento de  Martim oscila entre Iracema e outra mulher .  
 
c) Não existe nenhuma outra mulher na vida de Martim. 
d) Iracema é uma virgem loura de castos afetos. 
 
13. “Volta a serenidade ao seio do guerreiro branco, mas todas as vezes que seu 
olhar pousa sobre a virgem tabajara, ele sente correr-lhe pelas veias uma onda de 
ardente chama.” 
Das alternativas abaixo, aquela que melhor reproduz  o período acima é: 
a) “... branco, porém todas as vezes que seu olhar...”   
b) “...branco, mas também todas as vezes que seu olhar...” 
c) “...branco, logo todas as vezes que seu olhar...” 
d) “...branco, porque todas as vezes que seu olhar...” 

 
14. Araquém, de acordo com o texto, é: 
a) Pajé da tribo Tupã. 
b) dono da cabana do fogo. 
c) pai de Iracema.  
d) amigo de Martim. 
 
15. Assinale a alternativa em que se destaca incorretamente a expressão a que se 
refere o termo sublinhado: 
a)  “O cristão falou submisso, para que não o ouvisse o velho pajé.” / Martim. 
b) “...buscam o estrangeiro e lhe entram n’alma.” /  Virgem formosa do sertão. 
c) “...esta é a última noite que teu hóspede dorme na cabana de Araquém...” / 
Pajé da tribo.  
d) “... saltam as faúlhas inflamadas que lhe queimam as faces. / Martim.  

 
16. Das alternativas abaixo, assinale aquela que não está sendo usada com 
sentido metafórico: 
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a) “Correm lentas e silenciosas no azul do céu, as estrelas, filhas da lua, que                                                                      
esperam a volta da mãe ausente.” 
b) “...todas as vezes que seu olhar pousa sobre a virgem tabajara, ele sente 
correr-lhe   pelas veias uma onda de chama ardente.                                                        
c) “ A virgem de Tupã guarda os sonhos de jurema que são doces e 
saborosos!” 
d) “Embalde chama o sono às pálpebras fatigadas; abrem-se, malgrado seu.”   
 
17. De acordo com o texto, é correto afirmar que 
a) Martim evoca o nome de Deus aleatoriamente. 
b)  O velho Pajé teve um funesto presságio. 
c) Martim tenta afastar Iracema de si.  
d) Martim está sem sono e não consegui dormir. 
 
 
 
 
18. No trecho “Assim quando  a  criança imprudente  revolve  o brasido de 
intenso fogo,  saltam as faúlhas inflamadas que lhe queimam as faces.” 
A expressão “assim quando”, neste trecho, estabelece uma relação: 
a)  Causal  
b)  Comparativa         
c)  Aditiva 
d)  Condicional 
 
19. Das alternativas abaixo, assinale a que não indica dúvida quanto aos fatos 
narrados: 
a) O Pajé desconfia do romance entre Martim e Iracema e finge não saber. 
b) O pensamento de  Martim está inteiramente voltado para Iracema. 
c)  Iracema está fascinada pelo estrangeiro.   
d)  O cristão aproximar-se da Virgem sem nenhum ressentimento.  

 
20. No trecho “O cristão sorri; a virgem palpita; como o saí, fascinado pela 
serpente,      vai declinando o lascivo talhe, que se debruça enfim sobre o peito 
do guerreiro.” 
    Explique por que o autor comparou Iracema com o saí. 
 
 
 
LITERATURA 
 
21.Assinale a alternativa que corresponda ao Movimento Literário da Literatura 
Brasileira ao qual José de Alencar pertenceu. 
a) Romantismo c) Realismo 

b) Arcadismo d) Naturalismo 
 
22. Indique qual dos autores não pertence ao Movimento Literário acima 
assinalado. 
a) Manuel Antônio de Almeida c) Joaquim Manuel de Macedo 
b) Gonçalves de Magalhães d) Cláudio Manuel da Costa 

 
23. Indique a alternativa que corresponda, respectivamente, aos romances 
indianistas, regionalistas e urbanos: 
a) Lucíola, Ubirajara, O Sertanejo. 
b) Iracema, Senhora, O Guarani. 
c) O Guarani, O Gaúcho, Lucíola.  
d) O Sertanejo, O Gaúcho, Iracema. 
 
24. O item que não apresenta características do Movimento Literário ao qual José 
de Alencar pertencia é: 
 
a) Nacionalismo c) Mal do século 
b) Paganismo d) Indianismo 

 
25. “A fase literária a que pertence José de Alencar busca a criação de um 
pensamento nacional, independente de Portugal”. Assinale a alternativa que 
corresponda, cronologicamente, ao último movimento literário sob a influência 
lusitana. 
a) Barroco b) Arcadismo c) Realismo d) Simbolismo 
 
26. Identifique qual das alternativas não corresponde como figura de destaque do 
romance romântico: 
a) Taunay – Inocência 
b) Bernardo Guimarães – A Escrava Isaura 
c) Joaquim Manuel de Macedo – A Moreninha 
d) Aluísio Azevedo – O Mulato 
 
27. Assinale a opção que contém somente obras de José de Alencar. 
a. O Tronco do Ipê, Cinco Minutos. A Viuvinha, Memórias Póstumas de Brás 
Cubas. 
b. Quincas Borba, Iracema, O Guarani, O Tronco do Ipê. 
c. A Pata da Gazela, Cinco Minutos, As Minas da Prata.  
d. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Lucíola, O Guarani. 
 
28. O Texto para esta prova foi retirado do livro “Iracema”. Esta obra é classificada 
como: 
a) Romance Histórico c) Romance Regionalista 
b) Romance Urbano d) Romance Indianista 
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29. Após o declínio do Romantismo na década de 80, surge um novo Movimento 
Literário. Assinale a alternativa que corresponda corretamente ao nome deste 
Movimento. 
a) Barroco c) Simbolismo 
b) Realismo d) Trovadorismo 

 
30.“A Virgem dos Lábios de Mel apaixona-se por Martim, guerreiro português. 
Os dois amantes fogem em companhia de Poti e vivem um belíssimo amor na 
floresta...”. 
A partir desse fato, o que acontece de importante na vida do jovem casal que, 
segundo os românticos, simboliza a união do branco e do índio?  

    
 
 
 
 

REDAÇÃO 
 
 Escreva uma narrativa, situando no século atual, o romance dos 
personagens Iracema e Martim. 
 Localize-os em um centro urbano, como se a protagonista tivesse 
acompanhado Martim. 
 Mesmo sendo grande o amor dos personagens, existem as diferenças 
culturais. Que tipo de relacionamento a união de duas diferentes culturas é 
capaz de produzir? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


