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IINNSSTTRRUUÇÇÕÕEESS  
CADERNO DE PROVAS 

• O Caderno de Provas contém uma Prova de Redação e 30 (trinta) questões objetivas com 04 (quatro) alternativas 
cada uma, de A a D, o qual deverá ser utilizado pelos candidatos aos Cursos dos Grupos I, II, III e IV. 

• Os candidatos dos Grupos I, II, III e IV deverão responder apenas a 1 (uma) das provas de Língua Estrangeira 
(Inglês/Espanhol), de acordo com a sua opção, exceto os candidatos ao Curso de Ciência da Computação, que 
deverão responder, obrigatória e exclusivamente, à prova de Língua Inglesa. 

• O quadro abaixo indica os Grupos, os Cursos e as respectivas Provas: 
 

GRUPO  CURSOS PROVAS 

I 
Administração, Ciências Contábeis, Ciências 
Econômicas, Gestão Ambiental e Turismo. Língua Portuguesa e 

Literatura Brasileira – 
Questões de 01 a 20 

 

Língua Estrangeira 
(Inglês/Espanhol) – 
Questões de 21 a 30 

 

Redação  

II 
Ciências da Religião, Ciências Sociais, Comunicação 
Social, Direito, Filosofia, Geografia, História, Letras, 

Pedagogia, Serviço Social e Música. 

III 
Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, 

Medicina e Odontologia. 

IV 
Ciência da Computação, Ciência e Tecnologia, Física, 

Matemática e Química. 
 
FOLHA DE RESPOSTAS DE QUESTÕES OBJETIVAS E FOLHA DE REDAÇÃO 
1) Você receberá o Caderno de Provas juntamente com 2 (duas) Folhas: a Folha de Respostas de Questões Objetivas 

e a Folha de Redação. 
2) Leia cuidadosamente as questões em cada uma das provas e marque a resposta correta na Folha de Respostas 

correspondente, observando a numeração indicada. 
3) Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta ao assinalar sua resposta na Folha de Respostas e para transcrever o 

texto para a Folha de Redação. Preencha completamente o espaço (marcação correta ) ao assinalar a resposta, 
sem ultrapassar os seus limites. 

4) Existe apenas uma resposta correta para cada questão objetiva. 
5) Confira seus dados na Folha de Redação e assine-a no espaço reservado para tal fim. Utilize o espaço reservado ao 

Rascunho para elaborar a sua Redação, se necessário. 
 

ATENÇÃO! 
• É de sua inteira responsabilidade a marcação correta na Folha de Respostas. 
• Você terá 4 (quatro) horas para responder a estas Provas e só poderá ausentar-se provisoriamente da sala de provas 

após 01 (uma) hora delas iniciadas e ausentar-se definitivamente da sala de provas após 02 (duas) horas.  
• Somente será permitido sair levando os Cadernos de Provas, devidamente identificados, no segundo dia de sua 

aplicação, a partir das 16h 30min (horário oficial local). 
• Os objetos devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e sem a 

bateria, estando devidamente identificado com etiqueta. 
• Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 

calado, podendo, antes e depois da entrada, sofrer revista através de detector de metais.  
• Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente a você interpretar e decidir. 
• Ao concluir as provas, entregue ao fiscal as Folhas de Respostas Objetivas e de Redação (2º dia). É obrigatória a 

devolução das Folhas de Respostas, sob pena de eliminação do Processo Seletivo. 
• A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar na 

anulação da prova do candidato. 
 

Confira a sequência das páginas e das questões do seu Caderno de Provas. 
Se for identificado algum problema, informe-o ao Fiscal. 
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LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA – QUESTÕES DE 01 A 20 
  
Texto para responder às questões de 01 a 06. 
 

A balcanização da Internet 
 

A Internet corre o risco de se fragmentar. E o programa americano de espionagem digital, revelado por 
Edward Snowden, é o grande culpado disso. Ele tem levado governos do mundo todo a tomar medidas que 
criam barreiras e aumentam os controles locais sobre a rede mundial. Um exemplo disso é a exigência, incluída 
pelo governo brasileiro no projeto do Marco Civil da Internet, de empresas estrangeiras instalarem seus 
servidores por aqui. 

Na semana passada, Steven Levy – autor, entre outros livros, de Google: a Biografia – publicou no site da 
revista Wired uma extensa reportagem sobre o impacto das revelações de Snowden nas empresas americanas de 
tecnologia, intitulada “Como a NSA quase matou a Internet” (NSA é a sigla em inglês de Agência de 
Segurança Nacional, para quem Snowden prestava serviços). 

O Brasil é citado na reportagem como um dos protagonistas desse movimento de fragmentação da Internet. 
“Depois de descobrir que a NSA a estava grampeando, a presidente brasileira Dilma Rousseff começou a 
promover uma lei que exige que os dados pessoais dos brasileiros sejam armazenados dentro do País”, escreveu 
Levy. “A Malásia promulgou uma lei similar, e a Índia também busca o protecionismo dos dados.” Até a 
Alemanha estuda uma medida parecida. 

A grande questão é que esse tipo de medida não garante que os dados ficarão imunes à espionagem de 
outros países, já que eles podem ser acessados em outras partes do mundo. Além disso, é uma medida que 
amplia custos, podendo aumentar preços ao consumidor, no caso de serviços pagos, e criar barreiras à entrada 
de empresas iniciantes de Internet sediadas em outros países. 

David Karp, fundador do Tumblr, falou com Levy sobre isso, citando especificamente o Brasil: “É uma 
proposta incrivelmente cara para o Tumblr, mas é impossível para a empresa jovem aspirante que quer construir 
algo para ser usado por todos em todo o mundo.” 

O principal exemplo de país que separou a Internet local do restante do mundo é a China. Por lá, além de 
espionar o tráfego da rede, o governo filtra conteúdos, num esquema que costuma ser chamado de “grande 
firewall da China”, num trocadilho com a Grande Muralha (Firewall é um dispositivo ou software que controla 
as informações que entram e saem da rede). 

Acontece que os EUA, ao coletar informações em pontos de grande concentração de tráfego de Internet, 
usaram métodos muito parecidos com os chineses, apesar de não terem, até onde se sabe, bloqueado 
informações. 

Segundo Levy, antes de Snowden, as empresas americanas podiam argumentar que medidas como as que 
estão sendo discutidas no Brasil levariam a perda de privacidade e censura. Agora já não podem mais, pois os 
EUA são o país que espiona o restante do mundo. 

(Renato Cruz. Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,a-balcanizacao-da-internet-,1117487,0.htm.) 

  
01 
Considerando seus aspectos textuais e semânticos, é correto que afirmar que o texto é 
A)  narrativo. 
B)  descritivo. 
C)  argumentativo. 
D)  narrativo-descritivo. 
 
02 
Para cumprir o seu objetivo discursivo, no texto são convergidas informações de diferentes naturezas. 
Acerca dessas informações, é correto afirmar que o autor só NÃO apresenta 
A) fato. 
B) exemplo. 
C) testemunho. 
D) dados estatísticos. 
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03 
O termo “balcanização”, utilizado no título, não está entre as palavras mais usadas na Língua Portuguesa, 
embora esteja dicionarizado e não constitua vocabulário técnico. No entanto, o autor do texto vale-se de tal 
palavra sem a preocupação explícita de esclarecê-la, pois o conteúdo do texto é capaz de revelar o seu 
sentido para o leitor. Considerando esse dado, assinale a alternativa que apresenta o sentido da palavra 
“balcanização”. 
A)  Fim. 
B)  Abertura. 
C)  Subdivisão. 
D)  Aglomeração. 
 
04 
Na Língua Portuguesa, bem como em muitas línguas do globo, uma mesma palavra pode ter vários 
sentidos. A depender do sentido que um contexto específico seleciona para tal termo, a classe gramatical 
dessa mesma palavra pode variar. Assim, no trecho “Até a Alemanha estuda uma medida parecida.” (3º§), 
a palavra destacada atua como um(a) 
A)  artigo. 
B)  advérbio. 
C)  interjeição. 
D)  preposição. 
 
05 
O sinal gráfico conhecido como parêntese realiza um isolamento sintático e semântico daquilo que 
circunscreve e seu uso está vinculado a variados objetivos linguístico-discursivos. No texto, o autor lança 
mão desse recurso em dois momentos: no segundo e no sexto parágrafo. Qual o valor semântico desses 
parênteses no texto? 
A) Restritivo. 
B) Conclusivo. 
C) Explicativo. 
D) Condicional. 
 
06 
Analise o período. 
“A grande questão é que esse tipo de medida não garante que os dados ficarão imunes à espionagem de outros 
países, já que eles podem ser acessados em outras partes do mundo.” 
Analise as afirmativas. 
I. O período em questão é composto por três orações. 
II. Há subordinação e coordenação envolvidas na composição do período. 
III. “que esse tipo de medida não garante” é a oração principal de “que os dados ficarão imunes à espionagem 

de outros países”. 
IV. “já que eles podem ser acessados em outras partes do mundo” apresenta uma informação que contrasta 

com aquilo que é estabelecido no trecho que lhe antecede. 
Estão corretas apenas as afirmativas  
A) I e III. 
B) II e III. 
C) III e IV. 
D) I, II e IV. 
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Texto para responder às questões de 07 a 10. 
 

Pó sobre pó 
 

É da Venezuela o novo recorde mundial de inflação: os preços ao consumidor subiram 56,2% no ano 
passado, informa o Banco Central local. Ou seja, avançaram em ritmo nove vezes superior aos brasileiros no 
mesmo período. 

Significa forte corrosão da economia, com o consequente empobrecimento da maioria dos 30 milhões de 
venezuelanos, que habitam um emirado petrolífero e vivem numa época de petróleo vendido a US$ 90 o barril 
(valia US$ 30 em 2002). 

A inflação venezuelana disparou, e em velocidade maior do que se observa em países cujos ditadores 
optaram pela guerra civil, na tentativa de preservar seu poder, como acontece na Síria de Bashar al-Assad 
(49,5%) e no Sudão de Omar al-Bashir (37,1%). 

O cenário piora. Esse aumento (56,2%) nos preços ao consumidor de 2013 representa quase o triplo da taxa 
registrada na Venezuela no ano anterior (20,1%). É a média geral. Em alimentos e bebidas a alta de preços foi 
muito maior: 79,3%, na média do setor, conforme dados do Banco Central. 

É obra da administração Nicolás Maduro. Desde dezembro de 2012, quando o caudilho Hugo Chávez se 
submeteu a uma cirurgia da qual não se recuperou, Maduro conduz o condomínio ditatorial chavista, em 
sociedade com Diosdado Cabello, presidente da Assembleia Nacional. 

O desastre só é proporcional aos tropeços linguísticos do folclórico presidente. Segundo ele, os empresários 
“roubam como nós” e o governo tem de enfrentar a escassez de alimentos agindo como Cristo “que multiplicó 
los penes”. 

A história ensina que a intolerância social com altas taxas de inflação costuma ser mortal aos governos 
politicamente falidos. Ensina, também, que a única alternativa é a negociação. No caso da Venezuela, tal 
possibilidade parece cada dia mais remota porque seus governantes, como disse Cabello dias atrás, julgam que 
a palavra negociação funciona na política como sinônimo de capitulação: “Nós não vamos cair na chantagem 
do diálogo”. 

Na ausência de Chávez, o mestre da ilusão do “socialismo do século XXI”, Maduro e Cabello tentam 
moldar a dura realidade com exercícios de contorcionismo linguístico sobre a arte da incompetência. Nele, a 
escassez de alimentos em todo o país é resultado da “sabotagem intencional e internacional”; os apagões diários 
nas cidades, prometem, serão derrotados com um plano militar “de ordenamento e uso”, e a nova e iminente 
desvalorização da moeda (o bolívar) nada mais será do que um “mecanismo cambial alternativo”. 

O delírio chavista se transformou em pura nitroglicerina política. É daquelas situações em cujo epílogo, 
como costuma dizer Maduro, pode não restar “pó sobre pó”. 

(José Casado. Disponível em: http://oglobo.globo.com/mundo/po-sobre-po-11255432.) 

  
07 
Em sua conclusão, o autor estabelece que “pode não restar ‘pó sobre pó’” para sinalizar que graves 
consequências podem vir à tona por conta da situação político-econômica na Venezuela. De acordo com o 
texto, só NÃO é uma causa possível para isso 
A) o alto valor do petróleo. 
B) os altos índices da inflação no país. 
C) o alto índice de preços ao consumidor. 
D) a resistência em negociar por parte dos líderes políticos. 
  
08 
A linguagem é utilizada com diferentes propósitos, que moldam a maneira como o discurso é construído. 
Considerando o objetivo do texto, bem como a forma como as informações que nele convergem são 
articuladas, que função da linguagem predomina no texto? 
A) Fática. 
B) Emotiva. 
C) Referencial. 
D) Metalinguística. 
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09 
Analise o trecho apresentado em seu contexto:“Esse aumento (56,2%) nos preços ao consumidor de 2013 
representa quase o triplo da taxa registrada na Venezuela no ano anterior (20,1%).” (4º§) 
Analise as afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A expressão destacada retoma o conteúdo do parágrafo anterior. 
(     ) Essa mesma expressão preenche semanticamente o sujeito que aparece oculto no período seguinte, “É a 

média geral”. 
(     ) “Esse aumento” atua ainda como sujeito do período que finaliza o quarto parágrafo: “Em alimentos e 

bebidas a alta de preços foi muito maior: 79,3%, na média do setor, conforme dados do Banco Central.” 
(     ) A alteração da expressão destacada pela palavra “isso” acarretaria problemas na composição do texto. 
A sequência está correta em  
A) F, V, F, V. 
B) F, F, V, V. 
C) V, F, V, F. 
D) V, V, F, F. 
 
10 
A chamada linguagem figurada é a utilização de recursos, de diferentes naturezas, para se obter, em um 
texto, efeitos de sentido. No texto, o autor vale-se de alguns desses recursos para construir a sua visão a 
respeito de pessoas que se relacionam diretamente ao tema que está discutindo: a economia venezuelana. 
Tendo isso em vista, assinale a alternativa que contém o recurso do qual o autor lança mão na construção 
do trecho “O delírio chavista se transformou em pura nitroglicerina política.”. 
A) Metáfora. 
B) Sinestesia. 
C) Metonímia. 
D) Eufemismo. 
 
11 
Texto I 

De acrílico, de fórmica, de isopor, meticulosamente combinados, fiz meu segundo coração, para enfrentar 
situações a que o primeiro, o de nascença, não teria condições de resistir. Tornei-me, assim, homem de dois 
corações. A operação sigilosa foi ignorada pelos repórteres. Eu mesmo fabriquei meu coração novo, nos fundos 
da casa onde moro. Nenhum vizinho desconfiou, mesmo porque sabem que costumo fechar-me em casa, semanas 
inteiras, modelando bonecos de barro ou de massa, que depois ofereço às crianças. Oferecia. Meus bonecos não 
têm arte, representam o que eu quero. Fiz um Einstein que acharam parecido com Lampião. Para mim, era 
Einstein. Os garotos riam, tentando adivinhar que tipos eu interpretara. Carlito! Não era. Às vezes, não sei por 
quê, admitia fosse Carlito.                   (Carlos Drummond de Andrade. Disponível em: http://carlosdrummonddeandrade.tumblr.com/.) 
 
Texto II 

O coração é um órgão muscular oco, envolto por um saco cheio de líquido chamado pericárdio, localizado 
no interior da cavidade torácica. Sua função é bombear o sangue oxigenado (arterial) proveniente dos pulmões 
para todo o corpo e direcionar o sangue desoxigenado (venoso), que retornou ao coração, até os pulmões, onde 
deve ser enriquecido com oxigênio novamente.                                           (Disponível em: http://saude.ig.com.br/coracao/.) 
 

Os textos I e II usam descrições acerca de um mesmo elemento: o coração. Porém, o contexto em que tais 
descrições são feitas indica que: 
I. a linguagem utilizada demonstra que os textos têm funções diferentes; 
II. há um tratamento diferenciado quanto ao sentido atribuído ao termo “coração”; 
III. no texto II, o uso da linguagem coloquial, de forma predominante, o torna compreensível ao público leitor. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)  
A) I. 
B) II. 
C) I e II.  
D) I e III. 
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12  

Poema tirado de uma notícia de jornal 
 

João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia num barracão sem número 
Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 
Bebeu 
Cantou 
Dançou 
Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 

(Manuel Bandeira. Disponível em: http://www.jornaldepoesia.jor.br/manuelbandeira04.html.) 
 

É correto afirmar acerca do poema de Manuel Bandeira que 
A) é possível destacar o lirismo presente na prosa narrativa acerca da “notícia de jornal”. 
B)  podem ser evidenciados aspectos épicos ao recriar poeticamente uma notícia jornalística. 
C)  o eu-lírico demonstra a capacidade de sensibilizar-se afetivamente diante da tragédia descrita.  
D)  a mensagem do texto centraliza-se no eu-lírico, por tratar-se de um poema, texto pertencente ao gênero lírico. 
 
13 
Os textos I e II são referentes à obra “Macunaíma”, a mais importante realização da primeira fase do 
Modernismo, de autoria de Mário de Andrade.  
 
Texto I 

“Macunaíma tremia que mais tremia e o urubu sempre fazendo necessidade em riba dele. Era por causa da 
pedra ser muito pequetitinha. Vei vinha chegando vermelha e toda molhada de suor. E Vei era a Sol. Foi muito 
bom pra Macunaíma porque lá em casa ele sempre dera presentinhos de bolo-de-aipim pra Sol lamber secando.” 

(Mário de Andrade. Macunaíma. Ed. Agir-Sinergia.) 
 

Texto II 

 
(Cartaz do filme Macunaíma dirigido por Joaquim Pedro de Andrade, lançado em 1969.) 

 

Ao analisarmos os discursos verbal e não verbal expressos nos textos I e II, respectivamente, identifica-se 
como característica do Modernismo: 
A) Reflexão existencial.  
B)  Ufanismo modernista. 
C)  Quebra das convenções de versificação. 
D)  Busca da linguagem coloquial brasileira. 
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14 
Machado de Assis, introdutor do Realismo no Brasil, demonstra em sua obra aspectos como determinismo, 
extrema ironia, busca da realidade interna, entre outros. No capítulo 11 de “Memórias póstumas de Brás 
Cubas”, o “autor-defunto” (ou “defunto-autor”) afirma após a descrição de uma cena em que haveria 
“quebrado a cabeça de uma escrava” quando ainda era uma criança: “Não se conclua daqui que eu levasse 
todo o resto da minha vida a quebrar a cabeça dos outros..., mas opiniático, egoísta e algo contemptor dos 

homens, isso fui;...” Tal passagem demonstra 
A) o superficialismo com que o autor tratava os conflitos infantis. 
B) o determinismo com que o autor via o percurso da existência humana.  
C) a figura da criança inocente e amorosa diante de um contexto cru e cruel. 
D) a sabedoria que o autor atribuía ao homem diante de situações conflitantes. 
 
15 
Leia a seguir o trecho do poema “Os sapos” de Manuel Bandeira:  
 

O sapo-tanoeiro, 
Parnasiano aguado, 
Diz: – “Meu cancioneiro 
É bem martelado. 
 
Vede como primo 
Em comer os hiatos! 
Que arte! E nunca rimo 
Os termos cognatos. 

(Disponível em: http://www.casadobruxo.com.br/poesia/m/sapos.htm.)  

É possível identificar uma crítica intensa à (ao) 
A) poesia parnasiana. 
B)  realismo exagerado. 
C)  linguagem coloquial. 
D)  Semana de Arte Moderna. 
 
Texto para responder às questões 16 e 17. 

 

Meu Sonho 
(Auta de Souza) 

 

Eu tenho um sonho que no céu mora 
Feito de luz e feito de amor, 
Um sonho róseo como uma aurora, 
Um sonho lindo como uma flor. 
 
E eu vivo sempre, sempre sonhando, 
O mesmo sonho de noite e dia 
O mesmo sonho suave e brando 
De minha vida toda a alegria. 
 
Quando soluço, quando minh’alma, 
Cheia de angústia, fica a chorar, 
O sonho amado me traz a calma 
E, então, minh’alma põe-se a rezar. 
 
Quando, nas noites frias de inverno, 
Eu tenho medo da tempestade, 
Ele, o meu sonho, consolo eterno, 
Transforma as sombras em claridade. 

Quando no seio, choroso e louco, 
Palpita, incerto, meu coração… 
O sonho doce vem, pouco a pouco, 
Trazer-me a graça de uma ilusão. 
 
E eu canto e rio na luz dispersa 
Deste dilúvio de fantasias… 
Minh’alma voa no azul imersa 
Buscando a pátria das harmonias. 
 
Imagem doce, visão sagrada, 
Quimera excelsa dos meus amores, 
Pérola branca, delícia amada, 
Bálsamo puro das minhas dores; 
 
Ele, o meu sonho, farol que encanta, 
Guia-me à pátria da salvação, 
Sorriso ingênuo, relíquia santa, 
Do relicário do coração! 

 (Auta de Souza. Horto, outros poemas e ressonâncias. Natal, RN – Ed. da UFRN, 2009.) 
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O poema “Meu Sonho” de Auta de Souza confirma a afirmativa de que 
A) a preocupação com a escolha vocabular remete a obra da autora ao parnasianismo. 
B)  sua poesia possui, predominantemente, características realistas de análise psicológica. 
C)  sua poesia carrega características literárias que passam pelo romantismo e simbolismo. 
D)  tendo em vista a presença da religiosidade e conflitos humanos, tal poesia retoma o estilo barroco. 
 
17 
No poema, para o eu-lírico, o sonho é visto como 
A)  uma solução real para as aflições vividas. 
B)  um elemento que acompanha o medo e a angústia. 
C)  uma ilusão capaz de proporcionar conforto e alegrias.   
D)  um escape desejado, porém tido como uma ilusão inconsequente. 
 
18 
Os versos a seguir são um trecho do poema “Nosso tempo” de Carlos Drummond de Andrade da obra 
“A rosa do povo” – livro editado à época da Segunda Guerra Mundial.  
 

Em vão percorremos volumes, 
viajamos e nos colorimos. 
A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. 
Os homens pedem carne. Fogo. Sapatos. 
As leis não bastam. Os lírios não nascem 
da lei. Meu nome é tumulto, e escreve-se 
na pedra. 

 

Neles é possível reconhecer  
A)  lirismo e nacionalismo. 
B)  lirismo e participação social. 
C)  nacionalismo e sentimentalismo.  
D)  humor crítico e participação social. 
 
19  
Leia o trecho de “Fogo morto” de José Lins do Rego, escritor regionalista que retratou a decadência dos 
engenhos de cana nordestinos, no início do século XX.  
 

 “E o Santa Fé foi ficando assim o engenho sinistro da várzea. Deodato dava mais em negro que o Major 
Ursulino. Era tudo por ordem do Capitão Lula de Holanda. Como podia um homem com aquele trato, com 
aquelas maneiras, permitir tudo aquilo? [...] 

O Santa Fé tirara aquela safra com certa dificuldade. Faltavam bestas para a almanjarra. Mesmo assim o 
açúcar dera o necessário para que ele não bulisse no ouro do Capitão Tomás. Todo aquele ouro seria para a 
educação do Neném. 

Chegou a abolição e os negros do Santa Fé se foram para os outros engenhos. Ficara somente com Seu Lula o 
boleeiro Macário, que tinha paixão pelo ofício. Até as negras da cozinha ganharam o mundo. E o Santa Fé ficou 
com os partidos do mato, com o negro Deodato sem gosto para o eito, para a moagem que se aproximava.  

(José Lins do Rego. Fogo morto. 23. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1982.) 
 

Assinale a alternativa que contempla o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) o engenho de Santa Fé se encontra em 
processo de decadência. 
A)  Má administração e abolição da escravatura. 
B)  Diminuição de mercado para consumo da produção. 
C)  Condições climáticas desfavoráveis à continuidade do trabalho. 
D)  Descomprometimento dos empregados com o trabalho a ser feito. 
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“Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para 
si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado dava 
estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas 
que ela mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. 
Como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. E cresciam 
árvores. Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus 
filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o canto importuno 
das empregadas do edifício. Ana dava a tudo, tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida.” 

 (Clarice Lispector. Laços de Família, Editora Rocco – Rio de Janeiro, 1998.) 
 

O trecho anterior é um exemplo da prosa intimista de Clarice Lispector em que o comum torna-se 
extraordinário em sua linguagem metafórica. Exemplo de tal linguagem pode ser identificado em: 
A) “Os filhos de Ana eram bons”. 
B) “A cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros.”. 
C) “O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando”. 
D) “Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas”. 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA / INGLÊS – QUESTÕES DE 21 A 30 
 
Read text to answer from 21 through 25. 
 

Prison Violence Brings Scrutiny to State in Brazil 
 

By Simon Romero Jan. 8, 2014. 
 

SÃO PAULO, Brazil — A series of violent episodes at an overcrowded prison, and video showing inmates 
gloating over three decapitation victims during a riot there in December, are focusing scrutiny on the deteriorating 
security situation in Maranhão State, the bastion of one of Brazil’s most powerful political families. 

Nearly 60 inmates were killed in 2013 at the Pedrinhas prison in Maranhão, an impoverished state governed 
by Roseana Sarney, the daughter of former President José Sarney. A judge investigating conditions at Pedrinhas 
said in December that the leaders of criminal gangs operating in the prison were raping inmates’ wives during 
conjugal visits. 

Security forces tried to assert control at the end of December, prompting a brutal response by some inmates, 
who apparently ordered retaliatory attacks on Friday outside the prison walls. Gunfire was sprayed at a police 
station and at least four buses were burned in the state capital, São Luís. A 6-year-old girl who was aboard one of 
the buses died from burn injuries. 

The graphic video of the decapitation victims, who were killed during a riot at Pedrinhas on Dec. 17, was 
apparently recorded by an inmate with a cellphone. The union representing prison workers in Maranhão obtained 
the images and provided them to a leading Brazilian newspaper, Folha de São Paulo, which made the video 
available on its website. 

“You need to adjust the focus,” one prisoner is heard telling another in the video, before the camera shows 
three beheaded corpses on a blood-splattered floor. 

Facing an outburst of criticism from human rights groups over the conditions at the prison and an overall 
surge in violent crime in Maranhão, Ms. Sarney’s administration issued a statement lashing out at the newspaper 
for circulating the video, calling the move “sensationalist.” 

In an interview published on Sunday by O Estado do Maranhão, a newspaper controlled by the Sarney family, 
Ms. Sarney attributed the prison crisis to delays in the country’s legal system that lengthen the time inmates spend 
in prison, and to prison guards’ resistance to plans to change how Maranhão’s prisons are managed. 

Officially, Pedrinhas has space for 1,700 inmates, but it currently has more than 2,200. In October, a battle 
between rival gangs at the prison left 13 inmates dead. Brazil’s Justice Ministry said on Wednesday that 
Maranhão had transferred 22 Pedrinhas inmates who were deemed especially dangerous to federal prisons, in an 
attempt to regain control of the facility. 

Beyond the violence at Pedrinhas and rights activists’ claims that the authorities have been slow to build new 
prisons, Maranhão is struggling with a surge in homicides.Murders in São Luís more than quintupled over the last 
decade. The ratio of police officers to residents in Maranhão is among the lowest of any Brazilian state. 

On Wednesday, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights called for an 
investigation into the prison violence there. 

Brazilian human rights groups say the violence at Pedrinhas could spread to other prisons. Brazil’s prison 
population is among the world’s largest, with about 550,000 inmates after a surge in incarcerations over the last 
two decades. The number of inmates has more than quadrupled since the early 1990s, while the population has 
risen about 30 percent. 

“The tragedy in Pedrinhas was foretold and could be repeated at any time in other complexes facing the 
same problems,” said Lucia Nader, executive director of Conectas, a Brazilian rights group. 

(Simon Romero. Prison Violence Brings Scrutiny to State in Brazil. Disponível em: http://www.nytimes.com/2014/01/09/world/americas/ 

brazilian-state-in-spotlight-after-gruesome-prison-video.html?ref=murdersandattemptedmurders. Acesso em: 13/01/2014.) 
 

21 
Ms Sarney declared the violence in Pedrinhas is due to 
A)  a slow pacing justice system.  
B)  a state management change.                                                                                                
C)  São Luís being a wealthy city. 
D)  a fight for power in the prison. 
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“The tragedy in Pedrinhas was foretold” means that 
A)  there is no way tragedies like the Pedrinhas one could be avoided. 
B)  the tragedy in Pedrinhas prison could be predicted from evidences.  
C)  the tragic facts in the Pedrinhas complex could have been forgiven.  
D)  the facts which happened in Pedrinhas were broadcast  worldwide.                                                                                               
 
23 
Maranhão is facing both the violence at Pedrinhas and 
A)  a powerful increase in felony rate.  
B)  lack of interest to fight a crime tide.  
C)  an improvement in social conditions.  
D)  a sanction  from  the  Human Rights.                                                                                                
 
24 
In “The union representing prison workers in Maranhão obtained the images and provided them to a leading 

Brazilian newspaper” them  refers to 
A)  images.  
B)  leading. 
C)  workers.  
D)  newspaper.                                                                                                
 
25 
In “A judge investigating conditions at Pedrinhas said in December that the leaders of criminal gangs 

operating in prison were raping” 

A)  the relative pronoun can be omitted. 
B)  all of the verbs used are regular ones.  
C)  gerund forms were used as adjectives.                                                                                                
D)  there are  nouns  with irregular plurals. 
 
Read text to answer 26 through 28. 
 

 
(Disponível em: http://www.vestibular1.com.br/revisoes/ingles/aulas_ingles/aula15_revisao.pdf.) 
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Write T (true) or F (false) to choose the item. 
(     ) A medicine package is your doctor’s prescription. 
(     ) Noaspi is probable to cause stomach irritation. 
(     ) A woman breast-feeding will talk to a doctor before taking Noaspi. 
(     ) Children under 12 may take the medicine if a doctor indicates it. 
(     ) Noaspi promises to heal colds, flu and other kinds of problems.  
A)  F, F, T, T, F.                                                                                                
B)  T, T, F, F, T.  
C)  F, T, F, T, F.  
D)  T, F, T, F, T. 
 
27 
Match columns, according to word meaning in context. 
1. seek. 
2. poison. 
3. physician. 
4. relief. 
5. unless. 
6. starch. 

(     ) General practitioner. 
(     ) Tasteless carbohydrate. 
(     ) Feeling of comfort. 
(     ) Except for. 
(     ) Harmful substance. 
(     ) Look for.  

A)  3, 6, 4, 5, 2, 1.                                                                                                
B)  1, 2, 4, 5, 6, 3.  
C)  4, 3, 5, 2, 1, 6.  
D)  6, 5, 4, 1, 3, 2. 
 
28 
The gerund use in “Seek the advice of a health professional before using this product” has the same pattern 
in: 
A)  It’s useful to read the warning about a drug when you buy it. 
B)  The tablets she is taking contain Acetaminophen  and sodium.  
C)  Having a fever our body communicates  something is not right.                                                                                             
D)  We’re accustomed to seeing a doctor only in case of emergency. 
 
Read the comic strip to answer 29 and 30. 
 

 
(Disponível em: http://garfield.com/comic/2014-01-02.) 

 
29 
In the comic strip the man is questioning 
A)  the relationship with his pet.                                                                                                
B)  his cat’s attitude toward life.  
C)  man’s ability to cause tragedies. 
D)  inventions that might  kill people.  
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Garfield’s words mean that 
A) he would be rich at the push of a button.  
B) if he had a chance he would push the man.                                                                                                
C) he’d wish to make the man’s fear come true. 
D) if it were allowed he would like to depart.   
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Lee el texto y contesta de las cuestiones 
 

 
02/01/2014 (06:00) 

 
La situación del campeón de Fórmula Uno Michael Schumacher, en estado crítico desde su ingreso en el 

hospital universitario de Grenoble, es hoy “estable”, señaló su portavoz, Sabine Kehm, en declaraciones a la 
prensa. 

Kehm, que habló ante una nube de decen
una “buena noticia” que se haya mantenido estable en este miércoles. También precisó que no se organizará una 
nueva conferencia de prensa a menos que haya una evolución.

Los médicos que tratan al expiloto dijeron que se había constatado una “ligera mejoría” en su estado, y que 
en la noche del lunes al martes fue sometido a una segunda intervención, de dos horas, para evacuar un 
hematoma que se le había detectado en el área izquierda del cer

No obstante, también indicaron que todavía quedaban “muchas hemorragias” cerebrales, sin entrar en si 
procederían a nuevas operaciones. 

El campeón alemán se golpeó en la cabeza contra una roca cuando esquiaba el domingo por la mañana 
fuera de las pistas de la estación de Meribel, en los Alpes franceses, donde tiene una residencia privada. La 
violencia del golpe rompió el casco que llevaba, aunque Kehm insistió en puntualizar que no iba a mucha 
velocidad. 

Schumacher fue evacuado primero a un hospital c
de la gravedad y decidieron trasladarlo, también en helicóptero, al hospital universitario de Grenoble el mismo 
domingo por la tarde. Allí sigue en coma inducido, entre la vida y la muerte. 

El hospital de Grenoble expulsó a los grandes equipos mediáticos de su puerta de acceso, tras las 
insistentes llamadas a respetar la privacidad del expiloto y algún intento por captar imágenes de la familia o el 
propio paciente. 

La dirección de la clínica universi
transmisión a un recinto adyacente, vista la creciente presencia de medios de todo el mundo que obstaculiza el 
desarrollo normal de la actividad hospitalaria. En la planta donde se encu
establecido un dispositivo de seguridad especial, que sólo permite el acceso a sus familiares o personas de su 
entorno directo. 

La actividad en el resto del hospital se ha visto dificultada ante el revuelo en que deriva cad
del equipo médico o de la 'manager' del expiloto, Sabine Kehm, como una breve declaración suya hoy a la 
puerta del hospital. 

A Kehm correspondió en los días pasados pedir, en nombre de la familia, discreción a los medios, a lo que 
siguió ayer la noticia de que un reportero gráfico había tratado de infiltrarse en las dependencias de los 
Schumacher disfrazado de cura. Se teme que la situación vaya a más el viernes, día en que Schumacher cumple 
los 45 años y en que previsiblemente se sucederán lo
(Disponible en: http://www.elconfidencial.com/deportes/formula

 
21 
Según el texto, se puede inferir que el estado de sal
A) inalterable. 
B) muy inocua. 
C) convaleciente. 
D) estable pero aún delicada. 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA / ESPANHOL – QUESTÕES DE 21 A 30 

Lee el texto y contesta de las cuestiones 21 hasta 25. 

La situación del campeón de Fórmula Uno Michael Schumacher, en estado crítico desde su ingreso en el 
hospital universitario de Grenoble, es hoy “estable”, señaló su portavoz, Sabine Kehm, en declaraciones a la 

Kehm, que habló ante una nube de decenas de periodistas en el exterior del centro hospitalario, consideró 
una “buena noticia” que se haya mantenido estable en este miércoles. También precisó que no se organizará una 
nueva conferencia de prensa a menos que haya una evolución. 

atan al expiloto dijeron que se había constatado una “ligera mejoría” en su estado, y que 
en la noche del lunes al martes fue sometido a una segunda intervención, de dos horas, para evacuar un 
hematoma que se le había detectado en el área izquierda del cerebro. 

No obstante, también indicaron que todavía quedaban “muchas hemorragias” cerebrales, sin entrar en si 

El campeón alemán se golpeó en la cabeza contra una roca cuando esquiaba el domingo por la mañana 
tas de la estación de Meribel, en los Alpes franceses, donde tiene una residencia privada. La 

violencia del golpe rompió el casco que llevaba, aunque Kehm insistió en puntualizar que no iba a mucha 

Schumacher fue evacuado primero a un hospital cercano a Meribel, pero los médicos allí se dieron cuenta 
de la gravedad y decidieron trasladarlo, también en helicóptero, al hospital universitario de Grenoble el mismo 
domingo por la tarde. Allí sigue en coma inducido, entre la vida y la muerte.  

tal de Grenoble expulsó a los grandes equipos mediáticos de su puerta de acceso, tras las 
insistentes llamadas a respetar la privacidad del expiloto y algún intento por captar imágenes de la familia o el 

La dirección de la clínica universitaria optó por obligar a trasladar a los equipos móviles y camiones de 
transmisión a un recinto adyacente, vista la creciente presencia de medios de todo el mundo que obstaculiza el 
desarrollo normal de la actividad hospitalaria. En la planta donde se encuentra ingresado Schumacher se ha 
establecido un dispositivo de seguridad especial, que sólo permite el acceso a sus familiares o personas de su 

La actividad en el resto del hospital se ha visto dificultada ante el revuelo en que deriva cad
del equipo médico o de la 'manager' del expiloto, Sabine Kehm, como una breve declaración suya hoy a la 

A Kehm correspondió en los días pasados pedir, en nombre de la familia, discreción a los medios, a lo que 
la noticia de que un reportero gráfico había tratado de infiltrarse en las dependencias de los 

Schumacher disfrazado de cura. Se teme que la situación vaya a más el viernes, día en que Schumacher cumple 
los 45 años y en que previsiblemente se sucederán los mensajes de ánimo y apoyo de todo el mundo.
(Disponible en: http://www.elconfidencial.com/deportes/formula-1/2014-01-02/la-situacion-de-michael-schumacher-es

Según el texto, se puede inferir que el estado de salud del expiloto accidentado es

RRRTTTEEE   3 

La situación del campeón de Fórmula Uno Michael Schumacher, en estado crítico desde su ingreso en el 
hospital universitario de Grenoble, es hoy “estable”, señaló su portavoz, Sabine Kehm, en declaraciones a la 

as de periodistas en el exterior del centro hospitalario, consideró 
una “buena noticia” que se haya mantenido estable en este miércoles. También precisó que no se organizará una 

atan al expiloto dijeron que se había constatado una “ligera mejoría” en su estado, y que 
en la noche del lunes al martes fue sometido a una segunda intervención, de dos horas, para evacuar un 

No obstante, también indicaron que todavía quedaban “muchas hemorragias” cerebrales, sin entrar en si 

El campeón alemán se golpeó en la cabeza contra una roca cuando esquiaba el domingo por la mañana 
tas de la estación de Meribel, en los Alpes franceses, donde tiene una residencia privada. La 

violencia del golpe rompió el casco que llevaba, aunque Kehm insistió en puntualizar que no iba a mucha 

ercano a Meribel, pero los médicos allí se dieron cuenta 
de la gravedad y decidieron trasladarlo, también en helicóptero, al hospital universitario de Grenoble el mismo 

tal de Grenoble expulsó a los grandes equipos mediáticos de su puerta de acceso, tras las 
insistentes llamadas a respetar la privacidad del expiloto y algún intento por captar imágenes de la familia o el 

taria optó por obligar a trasladar a los equipos móviles y camiones de 
transmisión a un recinto adyacente, vista la creciente presencia de medios de todo el mundo que obstaculiza el 

entra ingresado Schumacher se ha 
establecido un dispositivo de seguridad especial, que sólo permite el acceso a sus familiares o personas de su 

La actividad en el resto del hospital se ha visto dificultada ante el revuelo en que deriva cada declaración 
del equipo médico o de la 'manager' del expiloto, Sabine Kehm, como una breve declaración suya hoy a la 

A Kehm correspondió en los días pasados pedir, en nombre de la familia, discreción a los medios, a lo que 
la noticia de que un reportero gráfico había tratado de infiltrarse en las dependencias de los 

Schumacher disfrazado de cura. Se teme que la situación vaya a más el viernes, día en que Schumacher cumple 
s mensajes de ánimo y apoyo de todo el mundo. 

es-estable-dentro-de-la-gravedad_71908/.) 

ud del expiloto accidentado es 
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22 
La palabra ‘cerebro’ es clasificada como heterotónica pues presenta sílaba tónica (fuerte) diferente en 
español y portugués. Marca la opción que posee otra palabra retirada del texto con la misma clasificación. 
A) hematoma. 
B) conferencia. 
C) hemorragias. 
D) universitaria. 
 
23 
Los heterosemánticos son palabras muy semejantes en la grafía y en la pronunciación del portugués y del 
español, pero poseen significados diferentes en cada lengua.  Son conocidos como “falsos amigos”. Marca 
la opción que contenga heterosemáticos, retirados del texto. 
A) planta / cura. 
B) casco / paciente. 
C) prensa / hospital. 
D) ingreso / portavoz. 
 
24 
Analizando el uso de la palabra que en los fragmentos, marca la opción correcta. 
I. “Kehm, que habló ante una nube de decenas de periodistas…” 
II. “También precisó que no se organizará una nueva conferencia de prensa…” 
III. “Los médicos que tratan al expiloto dijeron que se había constatado una ‘ligera mejoría’ en su estado…” 
IV. “Los médicos que tratan al expiloto dijeron que se había constatado una ‘ligera mejoría’ en su estado…” 
A) Ninguna opción presenta que usado como conjunción. 
B) Todas las opciones son ejemplos de que usado como pronombre relativo. 
C) I y III son ejemplos de que usado como pronombre relativo. II y IV usado como conjunción. 
D) I y III son ejemplos de que usado como conjunción. II y IV usado como pronombre relativo. 
 
25 
En el fragmento “Schumacher fue evacuado primero a un hospital cercano a Meribel, pero los médicos allí se 

dieron cuenta de la gravedad y decidieron trasladarlo,…”, palabra en destaque expresa una idea de   
A) tiempo en relación a la frase anterior. 
B) adición en relación a la frase anterior. 
C) finalidad en relación a la frase anterior. 
D) oposición en relación a la frase anterior. 
 
Lee el texto y contesta de las cuestiones 26 hasta 28. 
 

Despedida 
Jorge Luis Borges 

 

Entre mi amor y yo han de levantarse 
trescientas noches como trescientas paredes  
y el mar será una magia entre nosotros.  
 

No habrá sino recuerdos.  
Oh tardes merecidas por la pena,  
noches esperanzadas de mirarte,  
campos de mi camino, firmamento  
que estoy viendo y perdiendo...  
 

Definitiva como un mármol  
entristecerá tu ausencia otras tardes. 

(Lee todo en: Despedida – Poemas de Jorge Luis Borges. Disponible en: http://www.poemas-del-alma.com/despedida.htm#ixzz2qOCeGvm7.) 
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26 
En el fragmento “noches esperanzadas de mirarte”, el pronombre átono es usado después del verbo. ¿Qué 
alternativa presenta una forma verbal en que él sería utilizado en la misma posición? 
A) será. 
B) estoy. 
C) perdiendo. 
D) entristecerá. 
 
27 
La conjunción adversativa en destaque en “no habrá sino recuerdos” expresa idea de oposición, y esto 
también ocurre con la conjunción en la opción 
A) luego. 
B) aunque. 
C) entretanto. 
D) sin embargo. 
 
28 
Si pusiéramos la frase “Entre mi amor y yo han de levantarse” en el mismo tiempo verbal del fragmento 
destacado “que estoy viendo y perdiendo”, tendríamos 
A) Entre mi amor y yo seestán levantando. 
B) Entre mi amor y yo estánse levantando. 
C) Entre mi amor y yo están se levantando. 
D) Entre mi amor y yo se están levantando. 
 
Lee el texto y contesta a las cuestiones 29 y 30. 

 

 

 
(Disponible en: http://cronicasurbanas.wordpress.com/tag/tirinhas/.) 
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29 
En la pregunta de la profesora: “¿Qué es lo que no has entendido?”, el pronombre neutro destacado 
podría ser sustituido, sin cambio de sentido por 
A) el. 
B) nada. 
C) aquél. 
D) aquello. 
 
30 
La palabra destacada en “desde marzo hasta ahora” expresa una idea de límite y también podría ser 
utilizada en la opción 
A) La playa está ubicada ____________ el sur. 
B) La niña lloró ____________ quedarse dormida. 
C) Juan mostró una actitud displicente ____________ los invitados. 
D) Ella aún no está segura. Me dijo que regresaría ____________ aproximadamente las cuatro de la tarde. 
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PROVA DE REDAÇÃO 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

• A Prova de Redação constará de uma produção textual de caráter predominantemente dissertativo-argumentativo 
baseada no tema proposto. 

• Será atribuída nota ZERO à redação que se enquadre em qualquer um dos seguintes itens: 
a) Não desenvolvimento pelo candidato do tema proposto; 
b) Não identificação (assinatura) do candidato no local especificado; 
c) Identificação do candidato, sob qualquer forma, fora do local especificado; 
d) Escrita ilegível ou em letra de forma; 
e) Escrita a lápis ou caneta esferográfica com tinta de cor que não seja azul ou preta; 
f) Escrita em outra língua que não seja a portuguesa. 

• A correção da Prova de Redação considerará apenas a folha específica, não tendo nenhum valor qualquer 
texto escrito em outro local da Prova de Redação ou em espaços para rascunhos. 

• O candidato deverá verificar se os dados constantes na Folha de Redação (nome do candidato, número 
de inscrição) estão corretos e, em caso de divergência, comunicar o fato, imediatamente, ao fiscal. 

• O candidato poderá usar o rascunho da Prova de Redação. 
 

TEMA PROPOSTO 
 

Texto I 
 

Trocar, emprestar, alugar e compartilhar serão verbos cada vez mais presentes no vocabulário das novas 
gerações. A aposta é da revista americana Time, que elegeu em 2011 o consumo colaborativo como uma das dez 
ideias que deverão mudar o mundo. Um dos livros mais emblemáticos sobre o assunto é o “O que é meu é seu – 
Como o consumo colaborativo vai mudar o nosso mundo” (Ed. Bookman, 2010), de Rachel Botsman e Roo Rogers. 
Inspirada no compartilhamento de informações promovido por sites como a Wikipédia e por redes sociais, a obra 
demonstra como a troca pode economizar dinheiro, tempo e espaço, além de aproximar as pessoas. 

Na sociedade do consumo, em que a maioria das coisas é esquecida ou rapidamente descartada para ser 
substituída por versões mais novas, o consumo colaborativo apresenta-se como uma opção sustentável. No lugar do 
acúmulo de bens materiais, redes de empréstimos, permuta, compartilhamento e aluguel de produtos e serviços. 

Nesse contexto, a Internet e as novas tecnologias ganham papel essencial: possibilitam a conexão entre os 
usuários e a formação de redes colaborativas em larga escala. 
(Carta Fundamental, edição 54, dezembro de 2013. Disponível em: http://www.cartafundamental.com.br/single/show/135/era-meu-agora-e-seu.) 

 
Texto II 
 

 
(Quino. Toda Mafalda, ed. Martins Fontes.) 
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Texto III 

(Augusto de Campos; Décio Pignatari; Haroldo Campos de Teoria da 

 
A partir dos textos motivadores, redija um texto dissertativo
 
“A prática da sustentabilidade em oposição ao consumismo desenfreado, realidade ou utopia?”
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(Augusto de Campos; Décio Pignatari; Haroldo Campos de Teoria da Poesia Concreta – textos críticos e manifestos 1950

São Paulo: Editora Brasiliense, 1987.)

A partir dos textos motivadores, redija um texto dissertativo-argumentativo com o seguinte tema: 

“A prática da sustentabilidade em oposição ao consumismo desenfreado, realidade ou utopia?”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RRRTTTEEE   3 

   
textos críticos e manifestos 1950-1960.  

São Paulo: Editora Brasiliense, 1987.) 

argumentativo com o seguinte tema:  

“A prática da sustentabilidade em oposição ao consumismo desenfreado, realidade ou utopia?” 
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