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Terminada a prova e preenchida a Folha de 
Respostas, chame a atenção do aplicador, 
levantando o braço. Ele, então, irá até você 
para recolher sua FOLhA DE RESpOSTAS 
e seu CADERNO DE pROVA.

Leia atentamente o CARTAZ sobre ELIMINAÇÃO 
AUTOMÁTICA, afixado na parede da sala, à sua 
frente, e as instruções que se seguem.

1 - a Prova de Língua Portuguesa é constituída de 
10 (dez) questões de múltipla escolha.

2 - Este Caderno de prova contém as 10 (dez) 
questões, que ocupam um total de 6 (seis) 
páginas, numeradas de 3 a 8. Cada questão 
apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta, 
dispostas da letra A à letra D. O candidato 
deverá assinalar apenas uma alternativa. 

 após autorizado, abra este Caderno de Prova e 
verifique se ele está completo. 

 Caso haja algum problema, solicite a substituição 
do seu Caderno de Prova.

3 - Utilize a mesma Folha de Respostas recebida 
no início da prova para registrar as respostas 
das questões deste caderno.

4 -  Esta prova vale um total de 10 (dez) pontos, 
valendo 1 (um) ponto cada questão. 
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CURSO DE GRADUAÇÃO EM LETRAS - LIBRAS LICENCIATURA

ATENÇÃO: O rascunho da  
FOLhA DE RESpOSTAS só poderá  
ser destacado pelo ApLICADOR.

ATENÇÃO: Os aplicadores NÃO estão 
autorizados a dar quaisquer explicações sobre 
questões de provas. NÃO INSISTA, pois, em 
pedir-lhes ajuda.

Duração total desta prova: 
DUAS hORAS.

ATENÇÃO: Terminada a prova, recolha seus objetos, 
deixe a sala e, em seguida, o prédio. a partir do 
momento em que sair da sala e até estar fora do 
prédio, continuam válidas as proibições ao uso de 
aparelhos eletrônicos e celulares, bem como não lhe 
é mais permitido o uso dos sanitários.
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RASCUNHO
01 -

04 -

07 -

02 -

03 -

05 -

08 -

06 -

A          B          C           D           

A          B          C           D           

A          B          C           D           

A          B          C           D          

A          B          C           D          

A          B          C           D          

A          B          C           D           

A          B          C           D           

  

09 -

10 -

A          B          C           D           

A          B          C           D           
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INSTRUÇÃO: as questões de 1 a 4 devem ser respondidas com base na leitura do Texto 1.

TEXTO 1

Sou do mundo, sou Minas Gerais
José Murilo de Carvalho

O mineiro na diáspora torna-se mais sensível à questão de sua identidade, mesmo porque ela lhe 
é frequentemente lembra da como elogio ou como acusação. Pessoalmente, sempre me incomodou 
a auto-imagem do mineiro como um ser único, vivida seja como narcisismo, seja como culpa.

Uma visita ao Caraça, colégio que formou gerações de mineiros, revela de maneira palpável 
uma raiz europeia. O visitante que, ao dobrar a última colina, se vê de súbito diante da igreja gótica 
construída pelos lazaristas ao pé da serra sente-se transportado à Europa do século XIII em uma 
viagem vertiginosa através do tempo.

Há também a conexão americana, iniciada, pelos inconfidentes inspirados na Constituição 
dos Estados Unidos. Ela teve sequência com Teófilo Otoni, que à frente de um bando de pioneiros 
plantou no longínquo Vale do Mucuri uma cidade chamada Filadélfia, tentando reproduzir o gesto 
dos peregrinos americanos.

É verdade que a Inconfidência fracassou, Filadélfia virou Teófilo Otoni mesmo, o Caraça pegou 
fogo. O visitante atento do Caraça já percebia que havia algo de errado naquela paisagem. Já se 
disse das ideias que estão fora do lugar, o mesmo pode ser dito das igrejas. A igreja gótica está fora 
do lugar, é exótica. As monumentais e sombrias catedrais européias que lhe serviram de modelo 
aniquilam o fiel e o compelem a prostrar-se diante de Deus. No Caraça tal efeito é impossível. Lá 
a igreja é ela mesma ofuscada e domina da pela montanha, pela flo resta, pela luminosidade. Se a 
alguém ocorre prostrar-se, não é diante de Deus mas da natureza.

Também não quero di luir a mineiridade em mera reprodução de culturas ex ternas combinadas 
ou em conflito dentro de nossas cabeças. Basta-me vê-la envolvida num debate que transcenda as 
porteiras das fazendas, os limites estaduais, as fronteiras do País. Basta-me vê-la presa nas malhas 
de um movimento universal de idéias e valores, mesmo que com isto ela perca nitidez de contornos 
e se instale em seu coração a angústia da incerteza. 

CaRVaLHO, José Murilo de. Pontos e Bordados - escritos de história e política. Editora UFMG, 1999. (adaptado).

QUESTÃO 1

Com base na leitura feita, é CORRETO afirmar que o texto

A) valoriza os acontecimentos de Minas Gerais através de sua filiação a eventos no exterior.

B) evidencia a dependência da cultura mineira em relação aos movimentos sociais estrangeiros.

C) demonstra a notável sintonia de outrora entre a história de Minas Gerais e a de outras nações.

D) estabelece uma relação de continuidade histórica entre os movimentos culturais estrangeiros e 
mineiros.
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QUESTÃO 2

Em todas as alternativas, as palavras destacadas em negrito estão utilizadas no texto com o sentido 
expresso entre colchetes, EXCETO em

a) O mineiro na diáspora torna-se mais sensível à questão de sua identidade. [DISPERSÃO]

B) Uma visita ao Caraça, colégio que formou gerações de mineiros, revela de maneira palpável uma raiz 
européia. [EVIDENTE]

C) as monumentais e sombrias catedrais européias que lhe serviram de modelo aniquilam o fiel (...). 
[INSPIRaM]

D) Se a alguém ocorre prostrar-se, não é diante de Deus mas da natureza. [CURVaR-SE]

QUESTÃO 3

assinale a alternativa em que o conjunto de termos extraídos do texto NÃO faz alusão ao fato de Minas 
ser do mundo.

a) Caraça, igreja gótica.

B) Fazenda, Vale do Mucuri.

C) Inconfidentes, Teófilo Otoni.

D) Lazaristas, catedrais européias.

QUESTÃO 4

assinale a alternativa CORRETA em que o termo em negrito se refere ao termo ou expressão entre 
colchetes.

a) “O mineiro na diáspora torna-se mais sensível à questão de sua identidade, mesmo porque ela lhe é 
frequentemente lembrada.” [diáspora]

B) “Há também a conexão americana, iniciada, pelos inconfidentes inspirados na Constituição dos Estados 
Unidos. Ela teve sequência com Teófilo Otoni”... [Constituição dos Estados Unidos]

C) “As monumentais e sombrias catedrais européias que lhe serviram de modelo aniquilam o fiel e o 
compelem a prostrar-se diante de Deus”... [modelo]

D) “Também não quero di luir a mineiridade em mera reprodução de culturas ex ternas combinadas ou em 
conflito dentro de nossas cabeças. Basta-me vê-la envolvida num debate que transcenda as porteiras 
das fazendas” [...]. [mineiridade]
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INSTRUÇÃO: as questões de 5 a 7 devem ser respondidas com base na leitura do Texto 2 e do Texto 3.

TEXTO 2

De maneira geral, todos os avanços tecnológicos parecem coisas demoníacas. No interior do 
Brasil, as primeiras locomotivas que passavam pelos campos faziam a população se persignar: o 
barulho infernal, as fagulhas que saíam da chaminé e que frequentemente incendiavam os canaviais, 
tudo parecia coisa do demônio.

Pulo das locomotivas para a Internet, a criação mais estupenda da tecnologia desde que 
inventaram a roda. Pode ser encarada, ao menos no estágio em que se encontra, como uma criação 
divina e diabólica ao mesmo tempo. Divina, porque aproxima os homens de forma barata e imediata, 
cria condições de progresso e bem-estar que não se podiam imaginar até recentemente.

Tem também seu lado diabólico. Num primeiro momento, ela pareceu abrir para qualquer um 
a possibilidade de melhor se informar e melhor se comunicar. Mas, pouco a pouco, de tal maneira 
ganha sofisticação, que, breve, será um instrumento dos mais fortes e dos mais sábios em operar 
seus mistérios e possibilidades.

Pelo mundo todo, há uma geração jovem, pós-informática, que poderá deter o monopólio 
do novo instrumento que a técnica ofereceu à humanidade. Hoje, essa força tecnológica existe. O 
problema é saber se ela será manobrada por Deus ou pelo Demônio.

CONY, Carlos Heitor. Folha online. acesso: 12 jan. 2005. (adaptado)

TEXTO 3

Eu tenho um filho de 1 ano e meio. Quando ele nasceu, minha mulher e eu ficamos acessando 
todo tipo de site médico associado a hospitais respeitados; queríamos nos tranquilizar sobre cada 
novidade. Esse tipo de recurso traz muito alívio. Mas a Internet não dá refresco neste país, envia 
informação sem parar, 24 horas por dia. As histórias importantes são relativizadas, tudo se confunde. 
Eu não preciso saber que alguém levou um tiro num estacionamento no Arizona, mas eles vão 
me empurrar essa história e os psicólogos que aparecem e os comentários dos sociólogos e das 
testemunhas do crime – a coisa parece interminável, até o momento em que salta para o próximo 
assunto – alguém fabricou uma camiseta, no Texas, que virou um sucesso no mundo todo! E não acaba 
nunca. É a praga da popularidade. A Internet substituiu a cultura popular pela cultura da popularidade. 
O principal critério de sucesso na Internet é a popularidade. A cultura popular costumava atrair as 
pessoas para o que elas gostavam. A Internet atrai as pessoas para o que os outros gostam. [...] É 
patético. E o que acontece com a reportagem sobre uma mulher negra idosa em Chicago, despejada 
no meio da noite? É claro que não vai ser popular nem sexy. Você vai ter que ler sobre a Britney 
Spears ou a Paris Hilton, e esse critério é devastador.

SIEGEL, Lee. Trecho de entrevista. Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 mar. 2008. (adaptado)

QUESTÃO 5

É CORRETO afirmar que,na opinião do autor do Texto 2, a Internet se caracteriza como

a) a invenção mais extraordinária de todos os tempos.

B) um instrumento que pode vir a ser controlado por um dado grupo.

C) uma criação demoníaca, tal como as primeiras locomotivas.

D) uma força tecnológica, cujos aspectos positivos superam os negativos.
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QUESTÃO 6

assinale a alternativa que NÃO contém uma crítica do autor do Texto 3 à Internet.

a) a Internet impõe ao público aquilo que escolhe noticiar.

B) a Internet limita-se a veicular o que é sexy ou popular.

C) Notícias veiculadas pela Internet são exploradas à exaustão.

D) questões de importância diferente são niveladas na Internet.

QUESTÃO 7

Com base na leitura dos Textos 2 e 3, é CORRETO afirmar que, em ambos, os autores 

a) abordam aspectos positivos e negativos da Internet.

B) apresentam as mesmas críticas em relação à Internet.

C) sustentam seu ponto de vista com exemplos veiculados na rede.

D) tratam da sofisticação que a Internet alcançou na atualidade.

INSTRUÇÃO: as questões 8 e 9 devem ser respondidas com base na leitura do Texto 4.

TEXTO 4

LUA: CARA A CARA
Carlos Drummond de Andrade

Não precisamos ir à Lua para conhecê-la cara a cara. A Lua veio até nós e está correndo 
mundo, em forma de pedrinha. O Presidente da República examinou detidamente a visitante, e seus 
presididos fazem o mesmo. É uma composição de óxidos – óxido de ferro, de manganês, de cálcio, 
de cromo, de enxofre, de titânio, etc. Muito forte em silicatos. Parece carvão – lembrou alguém: 
carvão mosqueado de pontinhos brancos, que são cristais de feldspato. Uma simples pedrinha: não 
pesa mais de 19 gramas. Minhas senhoras e meus senhores, eis a Lua.

Também me disponho a conhecê-la pessoalmente. Mas há um primeiro obstáculo. A Lua 
resguarda-se por trás de uma parede de plástico, mais resistente que a blindagem das casas-fortes 
dos bancos, hoje desfeita ao apontar de um cano de revólver. Se não posso aproximar-me até pegar 
nessa pedrinha escura, como é que travaremos relações? Ver não basta. Quero sentir a Lua na mão, 
dar-me a seu contato. As pessoas não são apresentadas umas às outras através da campânula. A 
comunicação começa por abordagem corporal.

Olho bem para a Lua, procuro adivinhar-lhe o pensamento. Tenho certeza de que ela faz o 
mesmo comigo. Sou talvez uma pedrona à sua frente. Mais treinada do que eu, não deixa transparecer 
a mínima sensibilidade. Seus olhinhos brancos de feldspato, espalhados por toda a superfície, 
permanecem frios, enigmáticos. Gostaria de conquistá-la. Não à maneira dos cosmonautas, pisando 
nela, cavando-a para extrair amostras. Mas seduzindo-a pela capacidade humana de compreender, 
de simpatizar, de amar e infundir amor.

A Lua: conheci-a tanto de longe, e sua imagem estava ligada a uma concepção metafísica do 
universo. Não era bem a Lua dos namorados, desenho de cartão postal, inspiradora de versinhos 
meloso-melancólicos. Era presença companheira, na noite, abrindo o véu para uma região onde 
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o pensamento corria livre dos empecilhos do dia. Noite de luar era noite de penetrar mistérios 
insolúveis ao Sol: essências, transcendências. A seu influxo, as coisas ganhavam natureza etérea, 
um fluido musical (feito de silêncio, não obstante) se derramava sobre nossa contingente situação, e 
impregnava-a de conhecimento extra-racional. Era isso a Lua. Bastava dizer, bastava olhar para ela 
e conferir: É a Lua. Completamente distinta de qualquer astro ou planeta quando, subindo vermelha 
no mar, ou caminhando nobre e pausada no alto, varria da gente o cisco do tempo.

Agora mudou. Um diante do outro, no salão vigiado por guardas (calma, não quero sequestrar 
a Lua), com a pedrinha fechada em copas, não sinto nada do que sentia. Estou cheio de informações. 
A rocha é a 1006 REP, o óxido de alumínio entra na percentagem de 3,60%, tem só 0,16% de óxido 
de potássio, mas tantos por cento disto e daquilo. Mas é evidente que o verdadeiro sentido da Lua, 
seu ser profundo, digamos assim, não se exprime em percentagem de minérios. Tenho de investigá-
lo em condições impróprias, com toda essa gente em redor. [...]

aNDRaDE, Carlos Drummond de. O poder ultrajovem: e mais 79 textos em prosa e verso. (adaptado).

QUESTÃO 8

A pedrinha da Lua é personificada no texto. Marque, entre os trechos abaixo, aquele que NÃO ilustra essa 
característica.

a) a Lua: conheci-a tanto de longe, e sua imagem estava ligada a uma concepção metafísica do 
universo.

B) Não precisamos ir à Lua para conhecê-la cara a cara. a Lua veio até nós e está correndo mundo...

C) Olho bem para a Lua, procuro adivinhar-lhe o pensamento. Tenho certeza de que ela faz o mesmo 
comigo.

D) Seus olhinhos brancos de feldspato, espalhados por toda a superfície, permanecem frios, 
enigmáticos.

QUESTÃO 9

O autor não chega a conhecer, de fato, a pedrinha extraída da Lua devido

a) à frustação gerada pela oposição entre a imagem idelizada da Lua e a Lua real.

B) ao excesso de dados que sacia de imediato a curiosidade de qualquer visitante.

C) ao forte esquema de isolamento e segurança que o impede de vê-la com nitidez.

D) ao impedimento que tem de usar o tato para um contato mais próximo com ela.
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QUESTÃO 10

Leia este texto: 

Violência contra a mulher, Estado “mete a colher”

“A violência contra a mulher não é o mundo que a gente quer.” Palavra de ordem tradicional das 
passeatas e manifestações do movimento feminista em todo o Brasil, essa frase mostra que o anseio 
por construir uma sociedade sem violência doméstica ainda é tema principal para as mulheres.

Segundo pesquisa Ibope e Instituto Patrícia Galvão, de 2006, 33% dos entrevistados apontam 
a violência contra a mulher, dentro e fora de casa, como o problema que mais preocupa a brasileira 
na atualidade.

Em 2001, quando a Fundação Perseu Abramo realizou a primeira investigação com abrangência 
nacional sobre a vida das mulheres brasileiras, os números já indicavam uma situação alarmante: a 
cada 15 segundos, uma mulher era espancada no Brasil. Depois da pesquisa “A Mulher Brasileira 
nos Espaços Públicos e Privados”, outras foram feitas e os números mostram que a realidade da 
violência doméstica não mudou. Pesquisa realizada este ano pelo DataSenado constata que, em cada 
cem mulheres brasileiras, quinze vivem ou já viveram algum tipo de violência doméstica.

Não adianta justificar, como fazem alguns legisladores e chefes do Executivo, que toda a sociedade 
está mais violenta no geral ou que as mulheres estão “entrando” cada dia mais no mundo do crime.  
As mulheres continuam apanhando, são xingadas, espancadas e mortas, em sua grande maioria, dentro 
de casa, e os criminosos são homens da sua confiança: companheiro, marido, pai ou namorado.

Teoria e Debate, n. 74, nov./dez. 2007. (adaptado)

Com base na leitura desse texto, é CORRETO afirmar que

a)  a maioria dos entrevistados pelo Ibope e Instituto Patrícia Galvão, em 2006, apontou a violência 
doméstica como o principal problema brasileiro da atualidade.

B)  a pesquisa do DataSenado constatou que quinze, em cada grupo de cem mulheres, já sofreram algum 
tipo de violência dentro e fora do lar.

C)  a violência contra a mulher, independentemente das explicações de certas autoridades, é uma realidade 
no Brasil e não se limita ao espaço doméstico.

D)  os agressores, segundo as pesquisas feitas, são, num percentual de 33%, homens com os quais as 
mulheres agredidas mantêm laços conjugais.
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