
   UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
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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.
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Semestre III
CADERNO-QUESTIONÁRIO

Data: 27 de Julho de 2014.

Duração: das 9:00 às 13:00 horas.



Casa de Cultura Portuguesa 
20 questões

01. Na oração “Ninguém sabia disso”, o sujeito é:

A) simples.
B) elíptico.
C) paciente.
D) inexistente.
E) indeterminado.

02. Assinale a alternativa em que o predicado é classificado como verbo-nominal.

A) Eu terei medo.
B) Ele nasceu poeta.
C) Minha cantiga é triste.
D) Os homens ficaram calados 
E) Ele quereria um último poema.

03. Assinale a alternativa em que o verbo está corretamente conjugado.

A) Por sorte, reavemos tudo rapidamente.
B) Ele se precaviu muito bem para o futuro.
C) Ela não interviu apenas naquela discussão.
D) O padrinho proviu todas suas necessidades. 
E) O professor reveu a prova de todos os alunos.

TEXTO 01

01
02
03
04
05
06
07
08

Em O animal  social,  David  Brooks,  colunista  do  jornal  The New York  Times,  retoma ideias
freudianas e reúne estudos neurocientíficos para mostrar como processos mentais inacessíveis à consciência
organizam nosso pensamento, moldam julgamentos e estão subjacentes a muitas das habilidades de que
necessitamos para sobreviver. Em linguagem acessível ao público geral, Brooks acompanha a vida de dois
personagens, Harold e Erica, do nascimento à velhice. O autor descreve situações de tomada de decisão que
esses  personagens  enfrentam ao  longo  da  vida  para  mostrar  que  predisposição  genética  e  estímulos
ambientais (estrutura familiar e padrões culturais, por exemplo) interagem a todo instante, determinando as
experiências individuais que serão decisivas para alcançar o que a sociedade chama de sucesso.

Disponível em: 
<http://www2.uol.com.br/vivermente/noticias/livro_reune_estudos_neurocientificos_que_
mostram_como_processos_nao_conscientes_organizam_nosso_pensamento.html>.
Acesso em 23 jul. 2014.

04. A forma que (linha 03) refere-se a:

A) "ideias (linha 01). 
B) "processos mentais" (linha 02).
C) "pensamento" (linha 03).
D) "julgamentos" (linha 03).
E) "habilidades" (linha 03).

05. Como descrever, possui apenas particípio irregular o verbo:

A) imprimir.
B) prender.
C) moldar.
D) ganhar.
E) cobrir.
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Com base no texto 01, responda às questões 04 a 10.
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06. O texto 1 tem como objetivo principal:

A) contradizer as ideias freudianas.
B) divulgar o livro O animal social. 
C) descrever as situações vividas por Harold e Erica.
D) avaliar o que a sociedade considera como sucesso.
E) estudar os processos mentais inacessíveis à consciência.

07.  No trecho “Em O animal social,  David Brooks,  colunista do The New York Times,  retoma ideias
freudianas...” (linhas 01-02), a expressão em destaque funciona sintaticamente como:

A) aposto.
B) adjunto adverbial.
C) sujeito composto.
D) adjunto adnominal.
E) predicativo do sujeito.

08. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque é corretamente analisada quanto a sua função
sintática.

A) “...processos mentais inacessíveis à consciência...” (linha 02) – objeto indireto.
B) “processos  mentais  inacessíveis  à  consciência organizam  nosso  pensamento”  (linhas  02-03) –

sujeito composto.
C) “Em linguagem acessível ao público geral” (linha 04) – complemento nominal.
D)  “Brooks acompanha a vida de dois personagens.” (linhas 04-05) – objeto direto.
E)  “experiências individuais que serão decisivas” (linha 08) – objeto direto.

09. Assinale a alternativa em que a expressão destacada exerce a função sintática de predicativo.

A) do jornal The New York Times (linha 01).
B) das habilidades (linha 03).
C) de dois personagens (linhas 04-05).
D) de decisão (linha 05).
E) de sucesso (linha 08).

10. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque está corretamente empregado.

A) Neurocientistas mostram a capacidade das pessoas na hora de tomaram decisões.
B) Brooks, em breve, descrevera as conclusões a que chegou em seu estudo.
C) Brooks observou Haroldo enquanto ele enfrentaria situações sérias.
D) Brooks pretendia descrever situações de tomada de decisão.
E) Erica tomou decisões que resultou em grandes conquistas.

TEXTO 02

01
02
03
04

“O esquecimento, freqüentemente, é uma graça. Muito mais difícil que lembrar é esquecer!
Fala-se de “boa memória”. Não se fala de “bom esquecimento”, como se esquecimento fosse
apenas memória fraca. Não é não. Esquecimento é perdão, o alisamento do passado, igual ao
que as ondas do mar fazem com a areia da praia durante a noite.” (RUBEM ALVES)

11. Para Rubem Aves, o esquecimento diz respeito a:

A) a falta de atenção.
B) os problemas de memória.
C) a capacidade de perdoar.
D) os fatos cotidianos engraçados.
E) o descaso com atividades corriqueiras.

Teste de Nível 2014.2 Semestre III Pág. 3 de 5

Com base no texto 02, responda às questões 11 a 15.
.



12. Sobre a forma se no trecho de Rubem Alves, é correto afirmar que:

A) o “se” é usado apenas como índice de indeterminação do sujeito em todas as três ocorrências.
B) o primeiro e o segundo “se” funcionam como índice de indeterminação do sujeito e o terceiro como

conjunção.
C) o primeiro e o segundo “se” funcionam são pronomes integrantes do verbo falar e o segundo como

palavra expletiva.
D) o primeiro e  o segundo “se” funcionam como objeto  indireto do verbo  falar e  o  terceiro como

conjunção condicional.
E) o primeiro “se” funciona como pronome apassivador, o segundo como índice de indeterminação do

sujeito e o terceiro como palavra de realce.

13. Assinale a alternativa em que a expressão apresentada exerce, no trecho, função sintática de predicativo
do sujeito.

A) O esquecimento (linha 01).
B) fraca (linha 03).
C) perdão (linha 03).
D) as ondas (linha 04).
E) praia (linha 04).

14. O adjunto adverbial “durante a noite” (linha 04) expressa a noção de:

A) meio.
B) modo.
C) lugar.
D) tempo.
E) finalidade.

15. Assinale a alternativa em que o verbo ser está conjugado no mesmo tempo verbal que fosse (linha 02).

A) é.
B) foi.
C) era.
D) seja.
E) seria.

TEXTO 03

01
02
03
04
05
06
07
08
09

A raposa e o lobo

Uma raposa esfomeada viu, na água parada no fundo do poço, a imagem da Lua. Julgando que
era queijo, deu pulos de contente.

O poço tinha dois baldes; enquanto um descia, o outro subia. Então se meteu no balde que
estava em cima e desceu até ao fundo, mas, ao chegar lá, verificou que tinha sido enganada. Não
havia queijo nenhum. E não sabia como sair do poço.

Nisto, apareceu ali um lobo para beber água. Ao vê-lo, a raposa disse-lhe num tom muito amável:
- Desça até cá, compadre! Vou oferecer-lhe este queijo com muito prazer.
O pobre lobo caiu na armadilha e, metendo-se no outro balde, começou a descer. E, enquanto

ele descia, o balde em que estava a raposa subia, trazendo-a para cima.

Disponível em < http://www.clickatualidade.com.br/varios-exemplos-de-fabulas-pequenas.htm>. Acesso em 16. jul. 2014.

16. No trecho “Nisto, apareceu ali um lobo...”, o sintagma em destaque exerce função sintática de:

A) sujeito.
B) predicativo.
C) objeto direto.
D) adjunto adnominal.
E) complemento nominal.
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Com base no texto 03, responda às questões 16 a 20.
.



17. Assinale a alternativa que indica corretamente as funções sintáticas dos pronomes destacados em “disse-
lhe” (linha 06) e “trazendo-a (linha 09), respectivamente.

A) Objeto direto e objeto indireto.
B) Objeto indireto e objeto direto.
C) Objeto direto e adjunto adnominal.
D) Adjunto adnominal e objeto indireto.
E) Complemento nominal e objeto direto.

18. Em “Vou oferecer-lhe este queijo com muito prazer...” (linha 07), o verbo em destaque é:

A) copulativo.
B) intransitivo.
C) transitivo direto.
D) transitivo indireto.
E) transitivo direto e indireto.

 
19. Assinale a alternativa que indica corretamente a função sintática do termo destacado

A) deu pulos de contente (linha 02) – complemento nominal.
B) Então se meteu no balde (linha 03) – objeto indireto.
C) desceu até ao fundo (linha 04) – objeto indireto.
D) Não havia queijo nenhum. (linhas 04-05) – adjunto adnominal.
E) Desça até cá, compadre! (linha 07) – sujeito.

20. Ao converter para a voz passiva o verbo da frase “A raposa viu a imagem da lua”, temos:

A) é vista.
B) era vista.
C) fora vista.
D) foi vista.
E) seria vista.
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