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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 à 
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 decorrida 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) 

 
 
 As questões de 01 a 03 referem-se ao texto abaixo. Leia-o atentamente e 
assinale a alternativa correta: 
 

01 Os dois lados de uma grande sacada. O terraço que virou living. 
02 O living que virou terraço. O Terrazza Maggiore foi concebido para 
03 transformar limites em prazer. Sua concepção arrojada proporciona 
04 uma grande área social, que integra o espaçoso living a um amplo 
05 terraço de formato e dimensões suficientes para ser utilizado como 
06 mais uma sala de estar. Mais liberdade para você e muito mais espaço 
07 para receber bem. 

 
                 (Informe Publicitário) 
 
 
Questão 01 
Considere as seguintes afirmações. 

I. O texto promove certa aproximação com o leitor, por incluí-lo no 
enunciado, ao utilizar o pronome você. 

II. A propaganda é eletista, por destacar a sofisticação e dar pouca relevância 
à questão do conforto. 

III. O texto é dirigido a um público específico, que valoriza o conforto e 
também o status social. 

Assinale: 
a) se apenas I e II estiverem corretas. 
b) se apenas I e III estiverem corretas. 
c) se apenas II e III estiverem corretas. 
d) se I, II e III estiverem corretas. 

 
Questão 02 
Assinale a alternativa correta. 

a) O termo sacada (linha 01) é empregado em duplo sentido, equivalendo a 
“terraço” e a “boa idéia”. 
b) Dois lados (linha 01) restringe sua referência à distribuição espacial dos 
apartamentos: living (lado de dentro) e terraço (lado de fora). 
 
c) O uso de vocabulário estrangeiro é essencial no texto, posto que em 
português não existem palavras correspondentes às empregadas. 
d) O adjetivo suficientes (linha 05) é empregado em sentido oposto ao de 
grande, amplo, espaçoso. 

 
Questão 03 
O Terrazza Maggiore foi concebido para transformar limites em prazer. 
Considere as seguintes afirmações sobre o trecho acima. 

I. Poderia ser reescrito, na voz passiva sintética, como “Concebeu-se o 
Terrazza Maggiore para transformar limites em prazer”. 

II. Permite concluir que não há prazer em espaços limitados. 
III. Contém um adjunto adverbial de finalidade. 

Assinale: 
a) se apenas I e II estiverem corretas. 
b) se apenas I e III estiverem corretas. 
c) se apenas II e III estiverem corretas. 
d) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 
 
A questão 04,  refere-se às propagandas abaixo: 
I. Aproveite o Dia Mundial da Aids e faça um cheque ao portador. (Agência 
Norton) 
II. Bi Bi – General Motors: duas vezes bicampeã do carro do ano. (Colucci e 
Associados) 
Os anúncios apresentam semelhanças porque seus criadores: 

a) exploram, na construção do texto, o potencial de significação das palavras, 
com criatividade. 
b) exploram expressões consagradas, negando, no entanto, o sentido popular de 
cada uma delas. 
c) utilizam processos de abreviação vocabular, representados, respectivamente, 
por uma sigla e uma onomatopéia. 
d) elaboram textos que, apesar de criativos, apresentam a redundância como 
problema de redação. 

 
Questão 05 
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Leia o trecho abaixo e marque a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas: 
“ A exposição ---------inauguração assisti mostrou os lindos quadros _____ 
me referi na nossa conversa do outro dia. Amanhã haverá um leilão na 
mesma sala ----------- estão expostos.” 
 

a) a cuja, aos quais, em que c) cuja, a que, em que 
b) a cuja, os quais, na qual d) a qual, aos quais, na qual 

 
 
Questão 06 
Observe a frase: “ Se o médico não tem a informação adequada, existe a 
possibilidade de não fazer o tratamento correto...” 
Assinale a frase correta quanto à concordância. 

a) existem possibilidades de o médico não fazer o tratamento adequado, caso 
não tenha informações adequadas. 
b) é possível que os médicos não façam o tratamento adequado, caso não tenha 
a informação adequada. 
c) sem que hajam informações adequadas, o médico pode não fazer o 
tratamento correto. 
d) como não têm as informações adequadas, existe a possibilidade de o médico 
não fazer o tratamento correto. 

 
Questão 07 
Classifique as orações destacadas no período abaixo: 
“Ao analisar o desempenho da economia brasileira, os empresários afirmaram 
que os resultados eram bastante razoáveis, uma vez que a produção não 
aumentou, mas também não caiu.” 

a) principal – subordinada adverbial final 
b) principal – subordinada substantiva subjetiva 
c) subordinada adverbial temporal – subordinada substantiva objetiva direta 
d) principal – subordinada adverbial temporal 

 
Questão 08 
Assinale a alternativa que completa corretamente o período: 
____noite estava clara e os namorados foram _______praia ver a chegada dos 
pescadores que voltavam ______terra. 

a) À - à - a c) A - a  - à 
b) A - à - à d) A - à - a 

 

 
 
 
 
 
 
Questão 09 

Vou-me embora prá Pasárgada 
 

Vou-me embora prá Pasárgada 
Lá sou amigo do rei 
Lá tenho a mulher que eu quero 
Na cama que escolherei 
Vou-me embora prá Pasárgada 
 
Vou-me embora prá Pasárgada 
Aqui eu não sou feliz 
Lá a existência é uma aventura 
De tal modo inconseqüente 
Que Joana a Louca de Espanha 
Rainha e falsa demente 
Vem a ser contraparente 
Da nora que eu nunca tive 
E como farei ginástica 
Andarei de bicicleta 
Montarei em burro bravo 
Subirei no pau-de-sebo 
Tomarei banhos de mar 
E quando estiver cansado 
Deito na beira do rio 
Mando chamar a mãe-d’água 
Prá me contar as histórias 
Que no tempo de eu menino 
Rosa vinha me contar. 
 
Vou-me embora prá Pasárgada 
Em Pasárgada tem tudo 
É outra civilização 
Tem um processo seguro 
De impedir a concepção 
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Tem telefone automático 
Tem alcalóide à vontade 
Tem prostitutas bonitas 
Para a gente namorar. 
 
 
E quando eu estiver mais triste 
Mas triste de não ter jeito 
Quando de noite me der 
Vontade de me matar 
Lá sou amigo do rei 
Terei a mulher que eu quero 
Na cama que escolherei 
Vou-me embora prá Pasárgada. 
 
(Bandeira, Manuel. In Libertinagem) 
 
Para o poeta Pasárgada é ________________________________________ 
 
 
Questão 10 
Qual o tema central da obra “ Terras do sem fim” (1942) de Jorge Amado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
REDAÇÃO 
Leia os seguintes textos e, com base no que abordam, escreva um texto 
dissertativo-argumentativo de aproximadamente 20 linhas, sobre o tema: 
 

A importância da ética nas atividades e relações humanas. 
 

1 – “ O que se fazer quando um concorrente está se afogando? Pegar uma 
mangueira e jogar água em sua boca”. (Ray Kroc, fundador do McDonald’s) 
 
 
2 – “ Temos de dar os parabéns ao Rivaldo. A jogada dele foi a mais inteligente da 
partida contra os turcos. São lances como esses que te colocam na Copa do Mundo. 
Tem de ser malandro. Só quem joga futebol sabe disso”. (Roberto Carlos, jogador 
da seleção brasileira de futebol, comentando a atitude de Rivaldo, que fingiu ter 
sido atingido no rosto pela bola chutada por um adversário. Folha de São 
Paulo/2002) 
 
3 – Ética s.f. – Estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana 
suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a 
determinada sociedade, seja de modo absoluto. (Dicionário Aurélio Eletrônico 
Nova Fronteira – CD-ROM). 
 
4 – “ Como toda descoberta científica exige que o pesquisador suspenda seus 
preconceitos, ela comporta riscos éticos. Mas a ciência não produz 
automaticamente efeitos nocivos no plano ético. A aplicação da ciência ao mundo 
prático nunca é mecânica ou automática. Ela depende das escolhas humanas”. 
(Renato J. Ribeiro. In Pesquisa: Clonagem. FAPESP) 


