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CURSO DE GRADUAÇÃO EM LETRAS - LIBRAS LICENCIATURA

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.
Assista ao vídeo que está sendo apresentado na
tela do computador em que você fará a prova. Ele
contém as instruções que você deve seguir durante
a realização da prova e também a tradução da capa
deste Caderno de Provas.
Assim que o Caderno de Provas for disponibilizado
para você, leia as instruções da capa do Caderno
de Provas, que também estão no vídeo.
Leia atentamente as instruções que se
seguem.
1 - Este Caderno de Provas contém 30 (trinta)
questões, que ocupam um total de 21 (vinte
e uma) páginas, numeradas de 3 a 23. Cada
questão apresenta 4 (quatro) alternativas de
resposta, dispostas da letra A à letra D. Você
deverá assinalar apenas uma alternativa.
2 - A Prova em Libras é constituída de 20 (vinte)
questões formuladas somente em Libras.

4 - Utilize a Folha de Respostas recebida no
início da prova para registrar as respostas das
questões deste caderno.
5 - Após autorizado, abra este Caderno de Provas
e verifique se ele está completo.
_

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

6 - Caso haja algum problema no computador em
que você fará a prova, chame a atenção do
aplicador, levantando o braço. Ele, então, irá
até você.
7 - 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.
Você deverá levar este Caderno de Provas
consigo.

_

• A Prova em Libras vale um total de 40
(quarenta) pontos, sendo 2 (dois) pontos por
questão.

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

_

• Você será responsável por controlar a exibição
das questões, podendo, a seu critério definir a
ordem em que você realizará às questões.

Duração total desta prova:

_

• Você poderá assistir a cada questão quantas
vezes julgar necessário, respeitando o limite de
tempo de duração total das provas.

3 - A Prova de Língua Portuguesa é constituída de
10 (dez) questões, formuladas somente em
língua portuguesa.
_ • A Prova de Língua Portuguesa vale um total
de 10 (dez) pontos, sendo 1 (um) ponto por
questão.

TRÊS 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.

LOCAL DA PROV A:

CAD1-CIÊNCIAS NATURAIS - SALA: 102
LIBRAS (VAGAS PARA SURDOS)
INSCRIÇÃO:
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- Use somente caneta esferográfica preta ou azul para marcar sua resposta.

8 0 9 8 0 7 7

.

- Preencha corretamente conforme indicado a seguir:

NOME:

THAIS FERNANDA MOURA DINIZ AGUIAR
DOCUMENT O:

ASSINA TURA:

MG - 18. 425.356

RASCUNHO

23/03/1995

THAIS FERNANDA MOURA DINIZ AGUIAR
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PROVA EM LIBRAS

PROVA EM LIBRAS
QUESTÃO 01

A)
B)
C)
D)
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QUESTÃO 02

A)
B)
C)
D)
QUESTÃO 03

A)
B)
C)
D)
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PROVA EM LIBRAS

QUESTÃO 04

A)
B)
C)
D)
QUESTÃO 05

A)
B)
C)
D)

5
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QUESTÃO 06

Instituto Nacional de Educação de Surdos-INES
Fonte: <https://bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/437128>.
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B)
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D)
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QUESTÃO 07

Fonte: <https://deaf-art.org/wp-content/uploads/2018/07/oralistchildabuseMED-Nancy-Rourke.jpg>

A)
B)
C)
D)
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QUESTÃO 08

A)
B)
C)
D)
QUESTÃO 09

A)
B)
C)
D)
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QUESTÃO 10

A)
B)
C)
D)
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QUESTÃO 11

A)
B)
C)
D)
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PROVA EM LIBRAS

QUESTÃO 12

A)
B)
C)
D)
QUESTÃO 13

Fonte: https://alunosonline.uol.com.br/quimica/eletrolise-ignea-do-cloreto-de-sodio.html

A)
B)
C)
D)
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QUESTÃO 14

A)
B)
C)
D)
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QUESTÃO 15

A)

B)

C)

D)
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QUESTÃO 16

A)

B)

C)

D)
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QUESTÃO 17
60% = custos
10% = lucro
30% = impostos
•

A) redução de 5%
B) redução de 19%
C) redução de 10%
D) redução de 11%

aumento de 10% no custo

•

redução de 20% dos impostos

•

redução do lucro pela metade
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QUESTÃO 18

A)
B)
C)
D)
QUESTÃO 19

A)
B)
C)
D)
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 20

Independência ou Morte, de Pedro Américo (1888)

Proclamação da Independência, de François René-Moreaux (1844)

A)
B)
C)
D)

17

Processo Seletivo

UFMG - 2020

18

LÍNGUA PORTUGUESA

GRADUAÇÃO
cursos com
habilidades
especíﬁcas

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: As questões de 21 a 24 devem ser respondidas com base na leitura do Texto 1.
TEXTO 1

PELÉ: 1000
1

5

10

15

20

25

O difícil, o extraordinário, não é fazer mil gols, como Pelé. É fazer um gol como
Pelé. Aquele gol que gostaríamos tanto de fazer, que nos sentimos maduros para fazer, mas
que, diabolicamente, não se deixa fazer. O gol.
Que adianta escrever mil livros, como simples resultado de aplicação mecânica, mãos
batendo máquina de manhã à noite, traseiro posto na almofada, palavras dóceis e resignadas
ao uso incolor? O livro único, este não há condições, regras, receitas, códigos, cólicas que
o façam existir, e só ele conta – negativamente – em nossa bibliografia. Romancistas que
não capturam o romance, poetas de que o poema está-se rindo a distância, pensadores que
palmilham o batido pensamento alheio, em vão circulamos na pista durante 50 anos. O
muito papel que sujamos continua alvo, alheio às letras que nele se imprimem, pois aquela
não era a combinação de letras que ele exigia de nós. E quantos metros cúbicos de suor,
para chegar a esse não-resultado!
Então o gol independe de nossa vontade, formação e mestria? Receio que sim. Produto
divino, talvez? Mas, se não valem exortações, apelos cabalísticos, bossas mágicas para
que ele se manifeste... Se é de Deus, Deus se diverte negando-o aos que o imploram, e,
distribuindo-o a seu capricho, Deus sabe a quem, às vezes um mau elemento. A obra de
arte, em forma de gol ou de texto, casa, pintura, som, dança e outras mais, parece antes
coisa-em-ser da natureza, revelada arbitrariamente, quase que à revelia do instrumento
humano usado para a revelação. Se a obrigação é aprender, por que todos que aprendem
não a realizam? Por que só este ou aquele chega a realizá-la? Por que não há 11 Pelés em
cada time? Ou 10, para dar uma chance ao time adversário?
O Rei chega ao milésimo gol (sem pressa, até se permitindo o charme de retificar
para menos a contagem) por uma fatalidade à margem do seu saber técnico e artístico. Na
realidade, está lavrando sempre o mesmo tento perfeito, pois outros tentos menos apurados
não são de sua competência. Sabe apenas fazer o máximo, e quando deixa de destacar-se no
campo é porque até ele tem instantes de não-Pelé, como os não-Pelés que somos todos.
ANDRADE, Carlos Drummond de. O poder ultrajovem. 9. ed. Rio de Janeiro: Record, 1986. p. 133. (Fragmento)
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QUESTÃO 21
“Romancistas que não capturam o romance, poetas de que o poema está-se rindo a distância, pensadores
que palmilham o batido pensamento alheio, em vão circulamos na pista durante 50 anos.” (linhas 7-9)
Considerando o contexto da crônica, é CORRETO afirmar que, nesse trecho, o autor
A) alude ao fato de os escritores fracassarem na tentativa de alcançar o livro único.
B) critica os escritores contemporâneos que se empenham em obter notoriedade.
C) desqualifica o esforço dos demais escritores para valorizar o trabalho do cronista.
D) destaca o trabalho repetitivo dos escritores, apesar de considerá-lo inútil.

QUESTÃO 22
É CORRETO afirmar que, no primeiro parágrafo do texto, com a repetição da palavra “gol”, o autor
A) classifica os diversos gols de Pelé e sua maneira inconfundível de fazê-los.
B) destaca a singularidade de Pelé, o que ultrapassa a idéia de quantificar gols.
C) leva a crer que fazer mil gols é tão extraordinário quanto fazer um único gol.
D) mostra que Pelé fez diferentes tipos de gols, conforme as oportunidades.

QUESTÃO 23
Assinale a alternativa em que o termo (ou expressão) destacado no trecho transcrito NÃO corresponde,
quanto à significação, ao termo (ou expressão) entre colchetes.
A) Mas, se não valem exortações, apelos cabalísticos, bossas mágicas para que ele se manifeste...
(linhas 14-15) [IMPROPÉRIOS]
B) O livro único, este não há condições, regras, receitas, códigos, cólicas que o façam existir [...]
(linhas 6-7) [PERFEITO]
C) [...] quase que à revelia do instrumento humano usado para a revelação. (linhas 18-19)
CONHECIMENTO]

[SEM

D) [...] (sem pressa, até se permitindo o charme de retificar para menos a contagem) [...] (linhas 22-23)
[CORRIGIR]
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QUESTÃO 24
Assinale a alternativa em que a função da(s) palavra(s) destacada(s) no trecho transcrito NÃO está
corretamente explicitada entre colchetes.
A) Aquele gol que gostaríamos tanto de fazer, que nos sentimos maduros para fazer, mas que,
diabolicamente, não se deixa fazer. (linhas 1-3) [INDICA UMA CONSEQUÊNCIA]
B) Então o gol independe de nossa vontade, formação e mestria? Receio que sim. (linha 13) [INTRODUZ
UMA CONCLUSÃO]
C) O muito papel que sujamos continua alvo, alheio às letras que nele se imprimem, pois aquela não era
a combinação de letras que ele exigia de nós. (linhas 9-10) [APRESENTA UMA JUSTIFICATIVA]
D) Por que não há 11 Pelés em cada time? Ou 10, para dar uma chance ao time adversário. (linhas 20-21)
[EXPRESSA UMA FINALIDADE]
INSTRUÇÃO: As questões de 25 a 27 devem ser respondidas com base na leitura do Texto 2.
TEXTO 2

Minas não acredita em Minas?

Alcione Araújo
Sempre me intrigou o jeito blasé, de quem não se impressiona com nada, assumido por nós,
mineiros. Acho folclórica a imagem de desconfiado, usurário e sonegador que o Brasil tem de nós.
Mas sempre tive curiosidade de saber por que, diante do extraordinário, do extravagante ou do
maravilhoso, há em Minas um esmerado empenho em exibir uma fria naturalidade, como se isso
fosse familiar e corriqueiro. Com que propósito se escamoteia que uma coisa, uma pessoa, uma obra
é impressionante, inesperada, deslumbrante?
Depois de tantos anos vivendo fora de Minas, se encontro um amigo mineiro e comento, por
exemplo, o extraordinário romance do Saramago, a reação é uma pálida e silenciosa concordância,
que não vai além de um balançar de cabeça. Tão constrangida que parece esboçada apenas para não
me desapontar, como convém à nunca assaz louvada hospitalidade mineira. Se, com outro amigo,
comento o fantástico espetáculo de Aderbal Júnior sobre Vargas, a resposta é, quando muito, um
gélido e circunspecto “...interessante...”. E vá agora você elogiar o último filme de Wim Wenders:
receberá de volta um olhar superior acompanhado com um sorriso blasé, seguido de um lacônico
“...É.”, pronunciado depois de amarga indecisão.
Qual seria a origem de um comportamento tão singular? A frieza e a discrição diante do
inesperado talharam a conduta de celebrados políticos mineiros que, sem perder as oportunidades,
souberam conter paixões e entusiasmos na avaliação objetiva do quadro de forças. Há quem diga que
as montanhas criam uma propensão ao ensimesmamento, que é parte da psicologia mineira refrear
a empolgação. Um mineiro eufórico - dizem - morreria de solidão depois de devidamente secado
pelo olhar demolidor do vizinho mais próximo.
Consta que herdamos a tão propalada desconfiança dos nossos antepassados do ciclo do
ouro. A riqueza súbita convivia com roubos e traições: o contrabando tinha que driblar a repressão
implacável. Nesse ambiente, quem não fosse astuto, velhaco e manhoso não rapava nada. Mais do
que a ser desconfiados, ali aprendemos a ser sonsos: jurar lealdade e fé e, ao mesmo tempo, encher
de ouro o oco da santinha.
Fonte: ISTO É MINAS. 26 fev.1992.p.34
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QUESTÃO 25
São objetivos do texto, EXCETO
A) apontar determinados aspectos da multifacetada personalidade dos mineiros.
B) apresentar algumas razões que justificam a maneira de ser do mineiro.
C) destacar o que diferencia especialmente os mineiros dos demais brasileiros.
D) esclarecer como os mineiros, ao longo da história, portam-se socialmente.

QUESTÃO 26
Com base na leitura do texto, é CORRETO afirmar que ele
A) apresenta o comportamento dos mineiros como socialmente estranho.
B) defende o desinteresse como uma característica folclórica dos mineiros.
C) demonstra o caráter dos mineiros cultos que zelam por suas tradições.
D) mostra, de modo estereotipado, aspectos da identidade dos mineiros.

QUESTÃO 27
Leia o trecho abaixo.

“Há quem diga que as montanhas criam uma propensão ao ensimesmamento ...”
Assinale a alternativa em que o termo em negrito tem a mesma função do termo destacado no trecho
lido.
A) “Acho folclórica a imagem de desconfiado, usurário e sonegador que o Brasil tem de nós”
B) “Tão constrangida que parece esboçada apenas para não me desapontar...”
C) “a reação é uma pálida e silenciosa concordância, que não vai além de um balançar de cabeça”
D) “Consta que herdamos a tão propalada desconfiança dos nossos antepassados do ciclo do ouro.”
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INSTRUÇÃO: As questões de 28 a 30 devem ser respondidas com base na leitura dos Textos 3 e 4.
TEXTO 3

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 4

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)

Processo Seletivo

UFMG - 2020

GRADUAÇÃO
cursos com
habilidades
especíﬁcas

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 28
É correto afirmar que, na opinião do autor do Texto 3, 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.

QUESTÃO 29
Assinale a alternativa que não contém uma crítica do autor do Texto 4 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 30
Com base na leitura dos textos 3 e 4, 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.
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Questões desta prova podem ser reproduzidas
para uso pedagógico, sem fins lucrativos, desde que
seja mencionada a fonte: Processo Seletivo UFMG 2020.
Reproduções de outra natureza devem ser autorizadas
pela COPEVE/UFMG..

