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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.

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 23 (vinte 
e três) páginas, numeradas de 3 a 25. 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.

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

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

 • 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.
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CURSO DE GRADUAÇÃO EM LETRAS - LIBRAS LICENCIATURA

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: 
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.
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INSCRIÇÃO:

21-

27-

23-
A B C D

A B C D

A B C D

26-

22-

28-

24-
A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

29-

25-

06-

16-

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

30-

01-

11-

A B C D

A B C D

A B C D

18-

14-

10-

A B C D

A B C D

A B C D

19-

15-
A B C D

A B C D

02-

20-

A B C D

A B C D

07-

03-

A B C D

A B C D

12-

08-

04-

A B C D

A B C D

A B C D

17-

13-

09-

05-

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

NOME:
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- Use somente caneta esferográfica preta ou azul para marcar sua resposta.
.

- Preencha corretamente conforme indicado a  seguir:
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PROVA EM LIBRAS

QUESTÃO 01

Fonte: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/08/04/nova-lei-inclui-educacao-bilingue-de-surdos-
como-modalidade-na-ldb

A)

B)

C)

D)
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QUESTÃO 02

A)

B)

C)

D)
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QUESTÃO 03

Fonte: https://bangordailynews.com/2020/03/20/news/expressive-sign-language-interpreter-makes-sure-that-
deaf-mainers-get-the-facts-about-coronavirus/

A)

B)

C)

D)
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QUESTÃO 04

A)

B)

C)

D)
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QUESTÃO 05

Fonte: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/05/03/maes-de-alunos-surdos-da-rede-estadual-
reclamam-da-falta-de-interpretes-de-libras.ghtml

A)

B)

C)

D)
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QUESTÃO 06

A)

B)

C)

D)

QUESTÃO 07

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)

QUESTÃO 11

Fonte: https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Historia/noticia/2020/06/7-fatos-sobre-gripe-
espanhola-no-brasil.html

A)

B)

C)

D)
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QUESTÃO 12

Fonte: http://www.jornalomunicipio.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Mem-Fotogr-LUIZ-CARLOS-
14-2-xxxx.jpg

A)

B)

C)

D)
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QUESTÃO 13

África Subsaariana: Congo, Burundi, Quênia, Tanzânia, Uganda, Etiópia, Somália, Sudão, Camarões, Nigéria, 
Gabão, Serra Leoa, Ruanda, Senegal, entre outros.
Sul da Ásia: Índia, Bangladesh, Butão, Nepal, Butão, Sri Lanka, Paquistão.
Leste Asiático: Japão, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Hong Kong.
Oriente Médio: Índia, Bangladesh, Butão, Nepal, Butão, Sri Lanka, Paquistão.

Fonte: https://image.slidesharecdn.com/megatrendsroriz24-180831153222/95/macrotendncias-mundiais-
fiesp-4-638.jpg?cb=1535729674

A)

B)

C)

D)
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QUESTÃO 14

A)

B)

C)

D)

QUESTÃO 15

A)

B)

C)

D)
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QUESTÃO 16

Fonte: https://pt.wikibooks.org/wiki/Química_inorgânica/Introdução/Estrutura_do_átomo

A)

B)

C)

D)
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QUESTÃO 17

Fonte: http://www.sinalverdereciclagem.com/cicloaluminio.html

A)

B)

C)

D)
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QUESTÃO 18

A)

B)

C)

D)

QUESTÃO 19

A) 10

B) 25

C) 40

D) 50
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QUESTÃO 20

Fio 1: 84 metros

Fio 2: 180 metros

Fio 3: 396 metros

A) 12

B) 36

C) 55

D) 110
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO: As questões de 21 a 25 devem ser respondidas com base na leitura do Texto 01.

TEXTO 01

O holocausto da Amazônia põe a civilização em alerta

Marina Silva
A floresta está sendo queimada por uma mistura de ignorância com interesses truculentos. 

A reação a esta barbárie ambiental para evitar que cheguemos ao lugar sem volta. 
Declare-se o Brasil em estado de emergência ambiental.

Quando a noite caiu sobre a cidade de São Paulo, às 3 da tarde, sendo uma de suas possíveis 
causas o encontro da frente fria com a fumaça das queimadas, muita gente se assustou com o que 
parecia um anúncio do fim dos tempos. Era algo parecido, se recuperarmos o sentido original da 
palavra holocausto: tudo queimado, no sacrifício dos tempos antigos entre os hebreus. Com duas 
diferenças: uma, que a holah do sacrifício judaico tinha o sentido de reparação, visava uma expiação 
geral dos pecados; outra, que depois do nazismo sacrificar milhões de judeus, a palavra ganhou um 
significado mais sinistro, e passou a ser tomada como qualquer grande e sistemática destruição sem 
importar a causa até o extermínio. Eis o que acontece hoje: o holocausto da Amazônia.

Desde muito jovem me dediquei a pensar o significado da floresta, para além da economia e das 
dimensões materiais. Em 15 de julho de 2008, retornando ao Senado logo após deixar o Ministério 
do Meio Ambiente, publiquei um artigo intitulado Atrás de uma borboleta azul em que lembrei 
minha identificação irredutível com as milhões de pessoas que nascem e vivem na floresta. Dizia: 
“florestas não são apenas estatísticas.” (...)

Agora vejo novamente o fogo matando a beleza da Amazônia e destruindo a perfeição de sua 
natureza. Lamento a perda de cada cheiro, cada cor, cada raiz, cada animal, cada planta, cada textura 
que nunca mais voltará. E embora não espere sensibilidade de quem não conhece a riqueza que se 
perde, sinto que é necessário alertar a todos e protestar contra um Governo que passa a senha da 
destruição, que torna a devastação fora de controle e causa enormes prejuízos para todos. (...)

É necessária a mobilização de todos que não querem ter, em suas genealogias, o DNA da 
barbárie: academia, movimento socioambiental, empresariado, governos estaduais e municipais, 
juventudes, líderes políticos. De forma plural e suprapartidária, sem qualquer politicagem, é preciso 
dizer e dar um basta. Ao garimpo predatório e criminoso, à grilagem de terras públicas, ao roubo de 
madeira, às derrubadas e queimadas, à violência contra os índios e populações locais, aos prejuízos 
econômicos, políticos e sociais que já estamos sofrendo, dentro e fora do Brasil.

A Amazônia está sendo queimada por uma mistura de ignorância com interesses truculentos. 
O Governo está inaugurando um tempo de delinquência livre, em que se pode agredir a natureza e 
as comunidades sem receio de punição. Não negligenciemos o prenúncio, como no passado, pois o 
que ameaça refazer-se é, tanto pelo resultado, “tudo queimado”, quanto pelo caráter sistemático da 
destruição, a tragédia das tragédias: o Holocausto.

O povo brasileiro, sua parcela sensível e consciente, deve responder em nome dos povos antigos e 
das gerações futuras, da Amazônia e de toda a Natureza. Atendendo aos legítimos interesses da sociedade, 
da economia e da civilização humana, declare-se o Brasil em estado de emergência ambiental.

Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/21/opinion/1566401179_148338.html. Acesso em: 29 de ago. de 2019.
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QUESTÃO 21

Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da explicação utilizada pela autora para justificar que há 
um holocausto na Amazônia.

A) Relaciona a palavra fogo presente na origem da palavra holocausto com as queimadas na 
Amazônia.

B) Declara o Brasil em estado de emergência ambiental em razão do extermínio da floresta Amazônica.

C) Explica o sentido original da palavra holocausto como o mesmo utilizado para as queimadas na 
Amazônia.

D) Indica a diferença entre o sentido original da palavra holocausto e o que acontece com as queimadas 
na Amazônia.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que apresenta, entre os parênteses, comentário INCORRETO sobre a expressão 
em destaque.

A) (...) “sinto que é necessário alertar a todos e protestar contra um Governo que passa a senha da 
destruição” (...)

 (O governo autoriza a destruição da Amazônia por meio de liberação legal do desmatamento e das 
queimadas.)

B) “É necessária a mobilização de todos que não querem ter, em suas genealogias, o DNA da barbárie” 
(...)

 (Diz respeito à culpa relacionada aos setores da sociedade que optarem por não se mobilizarem)

C) “O Governo está inaugurando um tempo de delinquência livre, em que se pode agredir a natureza e 
as comunidades sem receio de punição.”

 (Incentivo do governo às crianças e aos adolescentes para praticarem depredação do meio 
ambiente)

D) “De forma plural e suprapartidária, sem qualquer politicagem, é preciso dizer e dar um basta.”

 (Diz respeito à necessidade de extinguir as queimadas na Amazônia)
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QUESTÃO 23

Assinale a alternativa em que a palavra ou expressão em destaque NÃO estabelece uma marcação 
específica de tempo.

A) “Quando a noite caiu sobre a cidade de São Paulo,” (...)

B) “Eis o que acontece hoje: o holocausto da Amazônia.”

C) “Desde muito jovem me dediquei a pensar o significado da floresta,” (...)

D) “Agora vejo novamente o  fogo matando a beleza da Amazônia” (...)

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa em que a autora, por meio de suas escolhas gramaticais, inclui o leitor em seu 
discurso.

A) “E embora não espere sensibilidade de quem não conhece a riqueza que se perde,” (...)

B) (...) “muita gente se assustou com o que parecia um anúncio do fim dos tempos.”

C) “Não negligenciemos o prenúncio, como no passado,” (...)

D) (...) “declare-se o Brasil em estado de emergência ambiental.”
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QUESTÃO 25

Releia esta passagem do texto:

De forma plural e suprapartidária, sem qualquer politicagem, é preciso dizer e dar um basta. Ao 
garimpo predatório e criminoso, à grilagem de terras públicas, ao roubo de madeira, às derrubadas 
e queimadas, à violência contra os índios e populações locais, aos prejuízos econômicos, políticos 
e sociais que já estamos sofrendo, dentro e fora do Brasil.

Assinale a alternativa que apresenta alteração na pontuação que manteve as regras de pontuação de 
norma padrão da língua portuguesa.

A) De forma plural e suprapartidária, sem qualquer politicagem, é preciso dizer e dar um basta: ao garimpo 
predatório e criminoso, à grilagem de terras públicas, ao roubo de madeira, às derrubadas e queimadas, 
à violência contra os índios e populações locais, aos prejuízos econômicos, políticos e sociais, que já 
estamos sofrendo dentro e fora do Brasil.

B) De forma plural e suprapartidária sem qualquer politicagem é preciso dizer e dar um basta, ao garimpo 
predatório e criminoso, à grilagem de terras públicas, ao roubo de madeira, às derrubadas e queimadas, 
à violência contra os índios e populações locais, aos prejuízos econômicos, políticos e sociais que já 
estamos sofrendo dentro, e fora do Brasil.

C) De forma plural e suprapartidária, sem qualquer politicagem, é preciso dizer e dar um basta: ao garimpo 
predatório e criminoso; à grilagem de terras públicas; ao roubo de madeira; às derrubadas, queimadas; 
à violência contra os índios, populações locais; aos prejuízos econômicos, políticos e sociais que já 
estamos sofrendo dentro e fora do Brasil.

D) De forma plural e suprapartidária sem qualquer politicagem, é preciso dizer, e dar um basta, ao garimpo 
predatório e criminoso; à grilagem de terras públicas; ao roubo de madeira; às derrubadas e queimadas; 
à violência contra os índios e populações locais; aos prejuízos econômicos, políticos e sociais que, já 
estamos sofrendo; dentro e fora do Brasil.
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 QUESTÃO 26

leia a charge para responder a questão.

Disponível em: https://www.otempo.com.br/charges/charge-o-tempo-19-08-2019-1.2223988. Acesso em: 29 de 
ago. de 2019

O personagem utiliza um ditado popular como trocadilho em resposta ao outro personagem a respeito da 
indagação sobre as queimadas na Amazônia. 

Assinale a alternativa que apresenta ditado popular que NÃO substitui o ditado “Onde há fumaça, há fogo” 
porque alteraria a crítica feita na charge em relação às queimadas na Amazônia.

A) Gato escaldado tem medo de água fria.

B) Mentira tem perna curta.

C) Nem tudo que reluz é ouro.

D) Seguro morreu de velho.
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INSTRUÇÃO: As questões de 27 e 30 devem ser respondidas com base na leitura do Texto 02.

TEXTO 02

o coronavírus é o grito desesperado da terra ferida

Juan Arias

O coronavírus que está atormentando a humanidade pode ser o grito desesperado da Terra 
ferida e maltratada. Pode ser o duro preço a ser pago pelo desprezo de nosso planeta que nos abriga 
e que estamos destruindo com nosso modo de vida predatório. E não é este colunista que afirma tal 
coisa. São os grandes cientistas e especialistas que estão dando o alarme.

A verdade é que estamos sofrendo uma das pandemias mais assustadoras da história. Talvez já 
tenha existido no passado epidemias com maior número de vítimas mortais, mas dessa vez se trata 
de um vírus dos mais desconcertantes e difíceis de se analisar. E os prognósticos dos especialistas 
são aterradores.

A cada dia que passa, os cientistas nos assustam mais. Dizem que a pandemia só começou, 
que outros vírus piores surgem no horizonte e que sequer se sabe tudo sobre o coronavírus. E mais, 
se atemorizam os já curados, ao dizerem que podem ficar com sequelas graves físicas e psíquicas 
para sempre. 

O que fica mais claro é que a humanidade, que parecia até estar vencendo a morte com a força 
da medicina, acabou ajoelhada diante de um vírus que desconhecemos com certeza como apareceu 
e quanto ainda pode se modificar. Em dezenas de artigos, nesse mesmo jornal, os especialistas se 
perguntaram como nossas vidas poderão mudar após a pandemia e quais novidades ela trará às novas 
gerações. Uma coisa, entretanto, parece cada vez mais clara e é o fato de que o coronavírus serviu 
como um alerta a toda a humanidade. É como se nos alertasse de que a Terra não é infinita e que, 
ao desrespeitá-la, ela se vingará cada dia mais de nós e de nossa cegueira.

A água e o ar que respiramos, o consumismo desenfreado que inunda a terra de resíduos tóxicos 
e os alimentos que consumimos não são infinitos. O genocídio de animais e plantas irá nos cobrar 
uma conta cada dia mais alta e o pequeno planeta logo pode se tornar inabitável.

Se o simples coronavírus está colocando de joelhos os cinco continentes, parando a economia 
e semeando dor e morte, não é difícil imaginar o que a humanidade pode esperar. Essa pandemia 
está revelando à ciência, à medicina, à filosofia e à própria religião que o amanhã poderá ser trágico 
para todos, ricos e pobres. É a própria natureza com as incógnitas que está criando e nunca haviam 
desconcertado tanto a ciência e a medicina, que está nos ensinando que de nada adianta esconder a 
realidade. Os recursos do planeta não são infinitos e gritam e ameaçam nos sepultar se continuarmos 
nessa louca e desenfreada corrida ao consumo. E as consequências graves da destruição da terra 
não serão para amanhã. A cada dia que passa cada nova tragédia natural é como uma chamada de 
atenção que nos alerta de que o fim do Planeta Terra pode estar próximo.

Vamos olhar nos olhos das crianças e nos perguntar se queremos deixar-lhes de herança um 
planeta destroçado, violentado e envergonhado sobre cujos escombros continuamos fechando os 
olhos em vez de começar já hoje, porque amanhã pode ser tarde demais, a mudar nossos hábitos de 
vida. (...)

Muito pessimismo? Não, porque acho que a capacidade do ser humano de resgatar a vida e a 
natureza antes de ser tarde demais é tão grande ou maior que sua força de destruição e niilismo. É só tomar 
consciência se queremos continuar apostando pela destruição ou pelo resgate universal da vida. Uma 
vida que será mais feliz à medida que a libertarmos do supérfluo e inútil que ameaçam nos afogar.
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A salvação é apostar pelo essencial da vida, para dar mais importância ao intangível do que ao 
tangível, resumido no sábio adágio de que “menos é mais”. A pobreza, a miséria, as abomináveis 
desigualdades sociais deixariam de existir sem a ganância de uns poucos decididos a monopolizar 
o que não seriam capazes de consumir mesmo que o destino os fizesse imortais, o que não são.

Disponível em: encurtador.com.br/dGKT4. Acesso em: 15 de jul. de 2020. (Fragmento adaptado)

QUESTÃO 27

O autor do texto prevê mais tragédias para a humanidade após a pandemia do coronavírus porque a

A) economia atual poderá ruir com as pandemias que deverão surgir limitando nosso poder de 
consumo.

B) exploração da Terra pode gerar consequências mais drásticas ainda para os seres humanos do que 
um simples vírus.

C) medicina e a ciência falharam em promover uma vida sustentável para a humanidade e solucionar 
problemas ecológicos. 

D) produção de alimentos pode não suportar os problemas econômicos gerados pelas consequentes 
pandemias futuras.

QUESTÃO 28

Releia este trecho, observando o questionamento feito pelo autor do texto.

“Muito pessimismo? Não, porque acho que a capacidade do ser humano de resgatar a vida e a 
natureza antes de ser tarde demais é tão grande ou maior que sua força de destruição e niilismo.”

Sobre o questionamento feito pelo autor do texto no trecho acima, é CORRETO afirmar que seu objetivo 
é

A) questionar a si mesmo em dúvida sobre o que ele defendeu em seu texto.

B) antecipar  um provável questionamento feito pelo leitor e respondê-lo com argumentos.

C) questionar o leitor diretamente antes de introduzir seu argumento contrário ao do leitor.

D) indagar se os especialistas estão sendo muito pessimistas em relação à pandemia.
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QUESTÃO 29

Assinale a alternativa que NÃO apresenta linguagem figurada.

A) (...) “a humanidade que parecia até estar vencendo a morte com a força da medicina acabou ajoelhada 
diante de um vírus” (…)

B) “O coronavírus que está atormentando a humanidade pode ser o grito desesperado da Terra ferida e 
maltratada.”

C) “Se o simples coronavírus está colocando de joelhos os cinco continentes parando a economia e 
semeando dor e morte não é difícil imaginar o que a humanidade pode esperar.”

D) “Talvez já tenha existido no passado epidemias com maior número de vítimas mortais, mas dessa vez 
se trata de um vírus dos mais desconcertantes e difíceis de se analisar.”

QUESTÃO 30

Observe as escolhas lexicais do autor do texto nas alternativas e assinale aquela em que ele expressa 
certeza em relação ao que afirma.

A) “A água e o ar que respiramos, o consumismo desenfreado que inunda a terra de resíduos tóxicos e 
os alimentos que consumimos não são infinitos.”

B) “Essa pandemia está revelando à ciência, à medicina, à filosofia e à própria religião que o amanhã 
poderá ser trágico para todos, ricos e pobres.”

C) “Não, porque acho que a capacidade do ser humano de resgatar a vida e a natureza antes de ser tarde 
demais é tão grande ou maior que sua força de destruição e niilismo.”

D) “Uma coisa, entretanto, parece cada vez mais clara e é o fato de que o coronavírus serviu como um 
alerta a toda a humanidade.”



EM BRANCO



EM BRANCO



Questões desta prova podem ser reproduzidas
 para uso pedagógico, sem fins lucrativos, desde que  

seja mencionada a fonte: Processo Seletivo UFMG 2021.
Reproduções de outra natureza devem ser autorizadas  

pela COPEVE/UFMG..

Vestibular
UFMG
2021
cursos com
habilidades
específicas


