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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso.  

 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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JOSÉ – Carlos Drummond de Andrade 
 

E agora, José?  
A festa acabou,  
a luz apagou,  
o povo sumiu,  
a noite esfriou,  
e agora, José?  
e agora, você?  

você que é sem nome,  
que zomba dos outros,  
você que faz versos,  
que ama, protesta?  

e agora, José? 
 

Está sem mulher,  
está sem discurso,  
está sem carinho,  
já não pode beber,  
já não pode fumar,  
cuspir já não pode,  

a noite esfriou,  
o dia não veio,  

o bonde não veio,  
o riso não veio  

não veio a utopia  
e tudo acabou  
e tudo fugiu  

e tudo mofou,  
e agora, José? 

E agora, José?  
Sua doce palavra,  

seu instante de febre,  
sua gula e jejum,  

sua biblioteca,  
sua lavra de ouro,  
seu terno de vidro,  

sua incoerência,  
seu ódio - e agora? 

Com a chave na mão  
quer abrir a porta,  
não existe porta;  

quer morrer no mar,  
mas o mar secou;  

quer ir para Minas,  
Minas não há mais.  

José, e agora? 

Se você gritasse,  
se você gemesse,  
se você tocasse  

a valsa vienense,  
se você dormisse,  
se você cansasse,  
se você morresse... 

Mas você não morre,  
você é duro, José! 

Sozinho no escuro  
qual bicho-do-mato,  

sem teogonia,  
sem parede nua  
para se encostar,  
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sem cavalo preto  
que fuja a galope,  

você marcha, José!  
José, para onde? 

O poema José mostra-se com uma visão pessimista do cotidiano. Seu tema central  é a solidão do homem, sua 
falta de espaço; revela uma profunda angústia pela vida. Inicialmente, observamos que a alegria e a felicidade já 
existiram, mas agora, "a festa acabou". Em seu lugar ficou a escuridão, o frio, o abandono: José está só. 
 
Responda as questões abaixo, calcado no texto: 
 
01 - No poema o nome “José” é atribuído a um homem: 
a) rico, forte, que aproveitou a vida e hoje encontra-se abandonado. 
b) capaz de amar, é irônico, escreve e protesta. 
c) que viveu na escuridão, sem amigos e sem abrigo. 
d) indiferente aos acontecimentos sociais e vive no anonimato. 
 
02 - A carência de José se dá nos versos: 
a) está sem mulher; está sem mulher; está sem carinho. 
b) não existe porta; o mar secou; Minas não há mais. 
c) a luz apagou; o povo sumiu; a noite esfriou. 
d) para se encostar; sem cavalo preto; que fuja a galope. 
 
03 - O uso da marca linguística José, um nome próprio tão comum, capaz de por si só nomear a condição de 
desprezo, de abandono, de não identidade, condição única de vida que é permitida a tantos sujeitos, num 
determinado contexto, silenciando, enfim, o farrapo humano que quer gritar, muito embora já sem voz, caminhe 
com identidade perdida. Assinale a alternativa que reafirma essa condição: 
a) E agora, você?  você que é sem nome,  que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? e agora, José? 
b) E tudo acabou; e tudo fugiu; e tudo mofou, e agora, José? 
c) Mas você não morre, você é duro, José! 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
04 - Os verbos: gritasse, gemesse, tocasse, vienense, dormisse, cansasse, morresse, estão conjugados no tempo 
gramatical: 
a) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo. 
b) Pretérito mais que perfeito do Indicativo. 
c) Pretérito Imperfeito do Indicativo. 
d) Pretérito Perfeito do Subjuntivo. 
 
05 - Os sinais de pontuação reproduzem, na escrita, nossas emoções, intenções e anseios. Assinale a alternativa 
que corresponde ao sinal de reticências no poema: 
a) Para indicar surpresa, expressar indignação ou atitude de expectativa diante de uma determinada situação. 
b) São usados quando se quer explicar melhor algo que foi dito ou para fazer simples indicações, 
c) São usadas para indicar supressão de um trecho, interrupção ou dar ideia de continuidade ao que se estava falando. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
06 - Jucá pretende fazer o calçamento de uma área retangular cujo comprimento excede a largura em 6 m e a 
medida do perímetro é de 44 m. Para fazer esse calçamento, Jucá utilizará azulejos quadrados cujos lados 
medem 50 cm. A quantidade de peças de azulejos que serão utilizados nesse calçamento é igual a: 
a) 448. 
b) 452. 
c) 464. 
d) 472. 
 
07 - Mia comprou 3 blusinhas e 2 shortinhos por R$ 165,20. Sabe-se que cada shortinho custou o equivalente a 
5/6 do valor de cada blusinha. Se Mia tivesse comprado 1 blusinha e 1 shortinho, teria pago: 
a) R$ 64,90. 
b) R$ 69,40. 
c) R$ 71,80. 
d) R$ 78,10. 
 
08 - Num grupo de 44 turistas alemães, sabe-se que 29 já viajaram para o México, 23 já viajaram para o Canadá 
e que 5 nunca foram ao México nem ao Canadá. O número de turistas alemães que já viajaram para o México e 
para o Canadá é igual a: 
a) 11.   c) 13. 
b) 12.   d) 14. 
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09 - Um recipiente em formato de cilindro reto possui diâmetro interno de 80 cm e altura de 1,2 m. Sabe-se que 
esse tambor está com água até 3/5 de sua altura. O volume de água no interior desse recipiente é igual a: 
Dado π = 3. 
a) 34,56 litros. 
b) 345,6 litros. 
c) 3456 litros. 
d) 34560 litros. 
 
10 - O triplo de um número, adicionado à metade de seu quadrado é igual a 56. Esse número é: 
a) 5. 
b) 6. 
c) 8. 
d) 9. 
 
11 - O que ocorreu em relação a nosso município em 1.647? 
a) Foi criado o Distrito de Paranaguá. 
b) Foi criado o Município de Paranaguá. 
c) Foi instalada a Comarca de Paranaguá. 
d) Foram construídas as docas do porto. 
 
12 - Que Presidente da República foi deposto pelo Golpe Militar de 1.964? 
a) Jânio da Silva Quadros. 
b) João Belchior Marques Goulart. 
c) Juscelino Kubitschek de Oliveira. 
d) Nereu de Oliveira Ramos. 
 
13 - Quando nossos primeiros colonizadores foram se estabelecer na Ilha da Cotinga, eles na verdade buscavam 
se proteger de que tribo de índios? 
a) Carijós. 
b) Guaicurus. 
c) Tamoios. 
d) Tupis. 
 
14 - Que fato histórico marcou o dia 07 de Setembro de 1.822? 
a) Abolição da Escravatura. 
b) Enforcamento de Tiradentes. 
c) Independência do Brasil. 
d) Proclamação da República. 
 
As questões 15 a 17 referem-se ao texto abaixo: 

 

Race for the South Pole 
 
In 1910 two European ships set out for the Antarctic. 'Terra Nova' was carrying British explorers under the leadership 
of Captain Robert Scott, while 'Fram' sailed with a rival Norwegian expedition led by Roald Amundsen. The basic facts 
can be briefly summarized. Amundsen arrived at the South Pole on 14 December 1911 and returned home to a hero's 
welcome, while Scott reached the same destination 35 days later, only to perish with his men on the return journey. 
Scott and Amundsen led their men in one of the most dangerous races in the history of man – the race to the South Pole. 
The “diaries” kept by the two describe their battle with each other, their joys, disappointments and never failing courage 
in the terrifying face of death. Amundsen did reach the Pole, but for Scott it was another story. Scott's entire party died 
on the return journey from the pole; some of their bodies, journals, and photographs were discovered by a search party 
eight months later.  For one party the result was joy and success, with the winners taking all. For the other it ended in 
defeat, disappointment and death. The event was significant geographically: representing the attempt to erase the last, 
substantive terra incognita from the modern world. It was also important politically: highlighting the competition 
between different Western powers on the eve of the Great War. 
(Adapted from: Race for the South Pole: the expedition diaries of Scott and Amundsen – London; New York: 

Continuum, 2011). 

 

15 - According to the text, choose the best alternatives: 
In the Race to reach the South Pole: 
a) Scott and Amundsen were both very brave men. 
b) Amundsen eliminated Scott during one of their many battles. 
c) Scott and Amundsen were entirely alone. 
d) Scott and Amundsen ended up with the same results. 
 
16 - “Amundsen did reach the South Pole”. This means that: 
a) Amundsen really reached the South Pole.   c) Amundsen reached the South Pole some time ago. 
b) Amundsen didn’t reach the South Pole at all.  d) Amundsen will never reach the South Pole. 
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17 - Which is the evidence that shows the characteristic of the hero that won the Race to the South Pole: 
a) Amundsen was the first to understand Antarctica’s power and all the mysteries that place. 
b) Scott and his companions were feted as tragic heroes, the victims of monumental bad luck. 
c) Amundsen was very efficient, well-organized and thoroughly prepared for the hostile conditions. 
d) Scott was a good planner. 
 
18 - Chose the best alternative to complete the sentence: 
 - Whose luggage are those? 
 - They are _____ luggage. They belong to ____ They are ____. 
a) his - he - him 
b) yours - you - your 
c) their - theirs - them 
d) our - us - ours 
  

19 - Which is the correct alternative for the sentence: 
Mr. Oliver's driver was ill yesterday, so he had to drive the limousine ______. 
a) him 
b) himself 
c) herself 
d) your 
  

20 - Change the sentence into Reported Speech: 
The boss said to his employees “I want you all to come here for a meeting”. 
a) The boss told all his employees that he wanted them to come here for a meeting. 
b) The employees were told all to go there for a meeting by their boss. 
c) The employees told their boss that they all wanted to come here for a meeting. 
d) The boss told his employees he wanted them all to go there for a meeting. 
 
21 - Which is the Passive Voice to the sentence: 
She said to her Psychologist: “I have cried a lot.” 
a) She said: cried a lot, I have. 
b) She said: I have cried a lot. 
c) She told cried a lot. 
d) She said she had cried a lot. 
 
22 - Choose the appropriated alternative for the sentence: 
The policeman said: “Can you show me your driver’s license?” 
a) The policeman asked me can you show your driver’s license. 
b) The policeman asked to show my driver’s license. 
c) The policeman asked me whether I could show him my driver’s license. 
d) The policeman asked: show your driver’s license. 
 

23 - Choose the right alternative to complete the sentence: 
Her plants_____ better if she____them more carefully. 
a) would have grown – had watered 
b) would grow – waters 
c) would have grow – watered 
d) will grew – will water 
 
24 - All the following sentences indicate permission, except: 
a) Janice asked her father whether she might to work in Japan. 
b) Andrew has been allowed to play outside on Friday morning. 
c) The students will have to do their Math Assignment tomorrow. 
d) She asked me if she might bring her pet. 
 
25 - Choose the correct alternative: 
My Grandpa always drives his big fridge truck carefully.  
a) Carefully my Grandpa drives always his big fridge truck. 
b) My Grandpa drives his big fridge truck always.  
c) My Grandpa drives his big fridge truck carefully.  
d) Always my Grandpa drives his big fridge truck carefully. 
  

26 - Which the alternative is used correctly to complete the sentence: 
We must to recognize that____ is ____ of all the virtues. 
a) loyalty, the best  c) the loyalty, the best 
b) the loyalty, best  d) loyalty, better 
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27 - Translate into English: 
A Lake Pontchartrain Causeway é a ponte mais larga do mundo. 
a) The Lake Pontchartrain Causeway is the bridge which is the largest of the world. 
b) The Lake Pontchartrain Causeway is the largest bridge of the world. 
c) The Lake Pontchartrain Causeway is the widest bridge in the world. 
d) The Lake Pontchartrain Causeway is the less narrow bridge of the world. 
 
28 - Complete the dialogue using the correct adverbs: 
- Hasn’t the policeman caught the killer________? 
- No, he hasn’t been caught ______. He will be caught_______. 
a) already; still; just now 
b) yet; yet; soon 
c) now; already; tomorrow 
d) still; yet; immediately 
 
29 - All the alternatives show the frequency adverbs. Except... 
a) seldom 
b) well 
c) never 
d) often 
 
30 - Choose the most appropriated alternative to the sentence: 
If she____ a dress to go to the party, she ____ very attractive. 
a) wears, is 
b) wears, will be 
c) wore, will be 
d) would wear, is 
 

 
 




