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Inscrição Sala

Coloque, de imediato, o seu número de inscrição e o número de sua sala nos retângulos abaixo.

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01.  Antes  de  iniciar  a  resolução  das  questões,  verifique  se  o  Caderno  de  Provas  está  completo.
Qualquer reclamação deverá ser feita nos primeiros 15 (quinze) minutos após o início da prova.

02. Anote, na capa do Caderno de Provas, o seu número de inscrição e o número da sala. 

03. Confira os dados do cabeçalho da Folha-Resposta. Havendo necessidade de correção de algum
dado (CPF, NOME ou RG), chame o fiscal para anotar a correção. Para marcar a resposta de uma
questão, preencha, totalmente, com caneta azul ou preta, apenas a quadrícula correspondente à sua
opção. Não use corretivo nem rasure a Folha-Resposta.

04. Durante a realização das provas, será feita a identificação dos candidatos através da verificação do
original  do documento de identidade e da coleta da assinatura na Ata de Aplicação e na Folha-
Resposta, no campo destinado à assinatura.

05. A duração da prova é de 4 (quatro) horas e o tempo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.

06. É aconselhável reservar 30 (trinta) minutos para o preenchimento da Folha-Resposta. 

07. O candidato, ao terminar a prova, só poderá sair da sala após entregar o Caderno de Prova e a
Folha-Resposta.

08.  Os dois últimos candidatos só poderão deixar a sala simultaneamente e deverão assinar a Ata de
Aplicação. 

09. A  desobediência  a  qualquer  dessas  determinações  e  o  desrespeito  ao  pessoal  da  supervisão,
coordenação e fiscalização são faltas que eliminam o candidato do concurso.

10. Será eliminado do Concurso o candidato cujo celular estiver ligado durante a realização das provas,
ou for flagrado copiando gabarito.

11. Acompanhe  o  Calendário  de  Atividades  do  Concurso,  através  do  endereço  eletrônico
http://www.ccv.ufc.br.

  

Casa de Cultura Portuguesa

Semestre II
CADERNO-QUESTIONÁRIO

Data: 27 de Julho de 2014.

Duração: das 9:00 às 13:00 horas.



Casa de Cultura Portuguesa 
20 questões

01. Assinale a alternativa em que os termos destacados pertencem à mesma classe morfológica, mas possuem
significados distintos.

A) Naquele tempo, o velho rádio era a única diversão do velho.
B) Jogo aquele jogo de videogame apenas para passar o tempo.
C) Aquela criança pobre compadeceu-se do pobre animal. 
D) O malabarista tentou colher o ovo com uma colher.
E) Gosto de pessoas com gosto diferente do meu.

02. Assinale  a  alternativa  que  preenche  corretamente  a  lacuna:  O  criminoso  é_____________do  que
inteligente.

A) pior.
B) péssimo.
C) mais mau.
D) muito mau.
E) o mais péssimo.

TEXTO 01
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Quando eu tinha seis anos
Ganhei um porquinho-da-índia.
Que dor de coração me dava
Porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão!
Levava ele pra sala
Pra os lugares mais bonitos, mais limpinhos
Ele não gostava:
Queria era estar debaixo do fogão.
Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas…
— O meu porquinho-da-índia foi minha primeira namorada.

BANDEIRA, Manuel. Disponível em <Porquinho-da-Índia. http://www.revistabula.com/564-os-10-melhores-poemas-de-
manuel-bandeira/>. Acesso em 16 jul. 2014.

03. O comportamento do animal de estimação provocava no eu lírico:
A) raiva.
B) ciúme.
C) fingimento.
D) desolamento.
E) agressividade.

04. Assinale a alternativa em que o nome composto faz o plural como porquinho-da-índia.

A) Chapéu-de-frade.
B) Segunda-feira.
C) Sempre-viva.
D) Obra-prima.
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Com base no texto 01, responda às questões 03 a 08.
.
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E) Bem-te-vi.

05. Como fogão, ganhou especialização de sentido, perdendo o valor de formação gradativa (aumentativo ou
diminutivo), a palavra sublinhada em:

A) Uma gotícula salvou-lhe a vida.
B) Sua casa ficava numa viela distante.
C) Estranharam o chapelão do mexicano.
D) Aquele narigão dava-lhe um ar engraçado.
E) A abelha deixou seu ferrão no aventureiro.

06. Em "limpinhos" (verso 06) o sufixo -inho está aplicado ao:

A) substantivo com valor intensificador. 
B) adjetivo com valor intensificador.
C) substantivo com valor pejorativo.
D) substantivo com valor afetivo.
E) adjetivo com valor afetivo.

07. Fazem o plural como fogão as palavras:

A) órgão e refrão.
B) artesão e sótão.
C) irmão e chorão.
D) babão e confissão. 
E) charlatão e pagão.

08. Assinale a alternativa que analisa corretamente a palavra quanto a seus elementos mórficos.

A) Em sala, o segundo a é desinência de gênero feminino.
B) Em levava, o tema é levav-, semelhante ao tema de dava.
C) Em queria, -ia é desinência número-pessoal de 1ª pessoa.
D) A vogal temática de ganhei é -e-, verbo de 1ª conjugação.
E) O radical de primeira, palavra primitiva, é igual à palavra toda. 

09. Assinale a alternativa em que o artigo destacado está corretamente empregado.

A) Ligaram três vezes e atendeu educadamente a todas as três.
B) Durante o intervalo, uns liam; os outros ouviam música.
C) Poderia vir até aqui, o senhor, por favor?
D) Na Suíça, está localizada a Genebra.
E) Os seus amigos costumam atrasar.

10. Assinale a alternativa em que o pronome destacado está corretamente empregado.

A) Falamos horas sobre eu e ele.
B) Fora eu e ele, todos ficaram felizes.
C) Aquele era um filme para mim ver.
D) Para eu, perder um jogo não é nada.
E) Não há problema algum entre eu e você

TEXTO 02

Lobo em pele de cordeiro
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Um dia, o lobo teve a ideia de mudar sua aparência para conseguir comida de uma forma mais
fácil.  Então,  vestiu uma pele  de cordeiro e saiu para  pastar  com o resto do rebanho,  despistando
totalmente  o pastor.  Para  sua sorte,  ao entardecer,  foi  levado junto com todo o rebanho para  um
celeiro. Durante a noite, o pastor foi buscar um pouco de carne para o dia seguinte. Chegando ao
celeiro, puxou a primeira ovelha que encontrou. Era o lobo fingindo ser um cordeiro.
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Disponível em < http://www.clickatualidade.com.br/varios-exemplos-de-fabulas-pequenas.htm>. Acesso em 16 jul. 2014.

11. Assinale a alternativa que indica o provérbio ou frase popular que resume a moral desta fábula.

A) Os fins justificam os meios.
B) Quem muito espera desespera.
C) Os cães ladram, a caravana passa.
D) O feitiço virou-se contra o feiticeiro.
E) Os olhos do dono engordam o cavalo.

12. A palavra "Durante" (linha 04) classifica-se morfologicamente como:

A) numeral.
B) pronome.
C) advérbio.
D) substantivo.
E) preposição.

13.  Exemplo  de  palavra  formada  por  parassíntese,  ou  seja,  que  contém  prefixo  e  sufixo  adicionados
simultaneamente, é:

A) despistando.
B) totalmente.
C) entardecer.
D) encontrou.
E) rebanho.

14.  Assinale a alternativa cujo elemento destacado se classifica como pronome indefinido.

A) O pastor não sabia quantas ovelhas tinha.
B) Todos os animais foram para o celeiro.
C) O lobo se arrependeu de tal ideia.
D) O lobo não podia prever aquilo.
E) A primeira ovelha era o lobo.

15. Assinale a alternativa que decompõe corretamente a palavra em todos os seus elementos mórficos.

A) primeir-a.
B) re-banho.
C) co-mida.
D) cord-e-iro.
E) fingind-o

TEXTO 03 
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Técnica: Prática distribuída de estudos

O que é: Programar um cronograma de estudos distribuídos ao longo do tempo. 

Muitos estudantes acham que estudar tudo de uma vez, durante horas seguidas, pode ser eficiente, mas
pesquisas indicam que,  a longo prazo,  deixar  tudo pra última hora  não funciona.  Os especialistas
identificam  o  padrão  de  "procrastinação"  na  maioria  dos  estudantes,  por  isso,  apesar  da  prática
distribuída dos estudos ser muito eficiente, ela quase nunca é usada por conta desse comportamento
natural dos alunos, de só estudar quando as provas estão chegando.
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Disponível em <,http://guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-enem/descubra-quais-sao-melhores-
metodos-estudo-se-preparar-vestibular-enem-742679.shtml>. Acesso em 16 jul. 2014.

16. A palavra "procrastinação" (linha 05) significa:

A) ato ou efeito de adiar tarefas.
B) falta de organização das tarefas diárias.
C) tendência a dedicar-se a uma tarefa por vez.
D) envolvimento com muitas tarefas simultâneas.
E) hábito de concentrar-se numa mesma tarefa sem pausas.

17. No trecho "...por conta desse comportamento natural" (linhas 06-07), o autor se refere ao comportamento de:

A) estudar muitas matérias densas.
B) só estudar na proximidade das provas.
C) usar a técnica de distribuir os estudos.
D) programar um cronograma de estudos.
E) dedicar mais tempo ao lazer e à diversão.

18. Assinale a alternativa que classifica corretamente a palavra destacada nos trechos:

I. "Muitos estudantes" (linha 03)
II."muito eficiente" (linha 06) 

A) I. advérbio; II. advérbio.
B) I. adjetivo; II.pronome indefinido.
C) I. pronome indefinido; II. advérbio.
D) I. pronome indefinido; II.pronome indefinido.
E) I. pronome demonstrativo; II. pronome indefinido

19.  Assinale a alternativa em que a palavra tem sufixo com mesmo valor semântico que o presente em
"comportamento" (linha 06).

A) fardamento.
B) condimento.
C) instrumento.
D) medicamento.
E) aprofundamento.

20. Na frase "ela quase nunca é usada" (linha 06), a palavra "quase" classifica-se como:

A) advérbio.
B) adjetivo.
C) numeral.
D) pronome.
E) preposição.
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