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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 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. 

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, Física, Matemática e Química. 

Língua Portuguesa e 
Literatura Brasileira – 
Questões de 01 a 20 

 

Redação  
 

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

 
FOLHA DE RESPOSTAS DE QUESTÕES OBJETIVAS E FOLHA DE REDAÇÃO 
1) Você receberá o Caderno de Provas juntamente com 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 11h (horário 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 
 
01 
A pintura reproduzida a seguir, do espanhol Salvador Dalí, provoca efeitos de sentido específicos 
em que a significação é ampliada ou modificada subjetivamente.  
 

 
(Dalí, Salvador. A persistência da memória, 931. In: Alexandrian, 

S. Surrealist Art. New York: Thames and Hudson, 1989) 
 

Na linguagem verbal, tal efeito pode ser encontrado também em  
A) “Em todo o mundo, a biomassa tem sido estudada como alternativa para a produção de energia limpa.” 

(Veja. Agosto, 2011. São Paulo: Abril.) 
B) “Faça revisões em seu veículo regularmente.” (Veja. Agosto, 2011 Anúncio publicitário.) 
C) “Olá, como vai?/ Eu vou indo e você, tudo bem?” (Viola, Paulinho da. LP Foi um rio que passou em minha 

vida. EMI, 1970) 
D) “Um galo sozinho não tece uma manhã: / ele precisará sempre de outros galos.” (Melo Neto, João Cabral 

de. Poesias completas. Rio de Janeiro: José Olympio, 1986) 
 
Texto para responder às questões 02 e 03. 
 

Em sua conhecidíssima réplica a Feuerbach, Karl Marx lembrava que o fundamental não era mais 
explicar o mundo, mas transformá-lo. Agora, é preciso dizer que conhecer é o primeiro passo para mudar, 
para intervir, alterando o sentido dos acontecimentos; só assim é possível a construção de uma nova 
ordem política e uma nova ordem econômica voltadas para os interesses da maioria. O que queremos 
dizer, resgatando o conceito de práxis, é que os jovens que ocupam Wall Street estão realizando uma 
profunda reflexão sobre o sistema econômico de seu país e, ao mesmo tempo, oferecendo um caminho ao 
resto da humanidade. Esses jovens não são portadores de  mudanças, mas podem criar as condições 
subjetivas para esse segundo tempo.                           (Roberto Amaral – Carta Capital – 28/11/2011/com adaptações) 
  
02 
A argumentação textual tem por objetivo persuadir o leitor. Para tanto, vários procedimentos 
argumentativos são utilizados para que tal objetivo seja atingido. Em relação ao texto pode-se 
afirmar que   
A) há uma relação de oposição entre as ideias de Karl Marx e a argumentação textual, assim, mesmo 

sendo contrárias, as ideias de Karl Marx contribuem na construção da argumentação.  
B) a partir das ideias de Karl Marx, o autor justifica e constrói sua argumentação, partindo de um 

conhecimento empregado adequadamente em relação ao conteúdo do texto.     
C) para o autor, a ação implica em maior importância sobre a teoria resultando em uma ruptura entre o 

conhecimento teórico e a prática.  
D) conhecer para mudar é o mesmo que explicar para transformar, as mudanças só ocorrem mediante tais 

pressupostos.   
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03 
Analise as afirmativas reescritas referentes ao último período do texto. A correção gramatical e a 
semântica foram mantidas em  
A) Embora esses jovens não sejam portadores de mudanças, podem criar as condições subjetivas para 

esse segundo tempo.                                                                                                
B) Podendo criar as condições subjetivas para esse segundo tempo, esses jovens não serão portadores de 

mudanças.  
C) Ainda que não sejam portadores de mudança, as condições subjetivas para esse segundo tempo pode 

ser criado pelos jovens.    
D) Esses jovens não são portadores de mudanças, podendo criar condições subjetivas para esse segundo 

tempo.   
   
04 

Pedido quase uma prece 
 

“Senhor, ajudai-nos a 
construir a nossa casa 
com janelas de aurora 
e árvores no quintal. 

Árvores que na primavera 
fiquem cobertas de flores. 

E ao crepúsculo 
fiquem cinzentas  

como a roupa dos pescadores.” 
(Manoel de Barros) 

Uma possibilidade de substituição do segmento destacado, mantendo-se o sentido e a correção de 
acordo com a norma culta, está em 
A) ajudai-nos a construí-la. 
B) ajudai a nós construir-lhe. 
C) ajude-nos construindo-lhe. 
D) ajudai-lhe a construi-la. 
 
Texto para responder às questões 05 e 06. 

 

Após a nossa recente calamidade financeira, uma terceira era progressista aparentemente está em 
curso. Esta deve ter três objetivos. O primeiro é o renascimento de serviços públicos essenciais, 
especialmente educação, treinamento, investimento público e proteção ambiental. O segundo é o fim do 
clima de impunidade que encorajou praticamente todas firmas de Wall Street a cometer fraudes 
financeiras. O terceiro é restabelecer a supremacia do voto popular sobre os votos do dólar em 
Washington. Nada disso será fácil. Os interesses estão profundamente arraigados. 

(Jeffrey D. Sachs, economista, professor da Universidade Columbia e conselheiro do secretário-geral da ONU – 
http://colunas.revistaepoca.globo.com. 14/11/2011) 

  

05 
“A coesão não nos revela a significação do texto; revela-nos a construção do texto enquanto edifício 
semântico.”                 (M. Halliday e R. Hasan, no livro Cohesion in English.) 
A partir das relações de alguns dos principais mecanismos de coesão textual, analise as afirmativas 
a seguir e assinale a correta.  
A) O termo “calamidade” em “... recente calamidade financeira,...”  retoma  a ideia de “investimento 

público.”                                                                                              
B) O pronome “esta” em “Esta deve ter três objetivos.” remete à “terceira era progressista”.    
C) No segmento“... que encorajou...” a coesão se faz por meio do pronome “que” retomando “firmas de 

Wall Street”.   
D) O termo “disso” em “Nada disso será fácil.” retoma a ideia de  “clima de impunidade”.  
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06 

 
(Quino. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 1993. p. 120) 

 

Estabelecendo-se uma leitura comparativa entre o período “O terceiro é restabelecer a supremacia 
do voto popular sobre os votos do dólar em Washington.” e os quadrinhos, é possível identificar 
relações intertextuais. Assinale a alternativa que pode ser apontada como ponto convergente entre 
os dois textos. 
A) Os personagens Mafalda e Manolito discutem aspectos importantes da economia. 
B) A estrutura usada na construção textual, tanto do período destacado quanto dos quadrinhos, é a mesma.  
C) A expressão “valores morais” é uma alusão à supremacia do voto popular.  
D) A tirinha aponta para a crítica a uma realidade geradora do objetivo expresso no período destacado 

referente aos valores em discussão.  
  
Texto para responder às questões 07 e 08. 
 

Direitos políticos 
 

Direitos políticos são normas previstas pela Constituição de um país com o intuito de regular a 
participação dos indivíduos no processo político. Referem-se, de maneira geral, à atuação dos cidadãos na 
vida pública e variam conforme o país, uma vez que estão intimamente ligados ao regime político e ao 
sistema eleitoral vigente em cada Estado nacional. 

Os direitos políticos são indissociáveis da noção de cidadania, uma vez que esta se refere ao conjunto 
de regras que organizam a participação (direta ou não) dos indivíduos na composição e administração do 
governo ao qual estão submetidos. O direito de votar e ser votado, o direito à manifestação em plebiscitos e 
o direito à participação em partidos políticos são os direitos políticos mais conhecidos.  

(Silva, Benedicto (Org.) Dicionário de Ciências Sociais.) 
07 
De acordo com as suas características, é correto afirmar que o texto tem como principal objetivo  
A) formular uma tese. 
B) expôr e explicar o assunto. 
C) convencer sobre determinada ideia.                                                                                                   
D) relatar e expôr opinião sobre o assunto.  
   
08 
Tendo em vista as informações do texto, pode-se afirmar que  
A) a normatização dos direitos políticos pela Constituição de um país demonstra a importância dada ao 

exercício da cidadania.  
B) a participação dos cidadãos na vida pública de forma direta é a única efetivamente aceita pela 

sociedade.   
C) a variação da forma de atuação dos cidadãos na vida pública é consequência de regimes políticos 

tendenciosos e manipuladores.  
D) os direitos políticos são um pressuposto para que haja cidadania, por isso mesmo possuem maior 

importância que os demais direitos.   
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09 

 
(Laerte/ http://www.laerte.com.br/) 

 

Na situação retratada pela tira, os personagens interagem entre si através da comunicação, 
provocando reações um no outro. O humor da tira está  
A) no emprego da linguagem informal quando o personagem faz uso do termo “tá”. 
B) na explicação que o vendedor dá sobre o que seria “filosofia barata”. 
C) na indignação da mulher demonstrada pela expressão “conversa fiada”. 
D) na atitude do vendedor em atribuir novo sentido à expressão indignada da mulher.   
 
10  

Pressa 
 

Só tenho tempo  
Pras manchetes no metrô  

E o que acontece na novela  
Alguém me conta no corredor 

Escolho os filmes  
Que eu não vejo no elevador  

Pelas estrelas  
Que eu encontro na crítica do leitor 

Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa  
Mas nada tanto assim 

Só me concentro em apostilas  
Coisa tão normal  

Leio os roteiros de viagem  
Enquanto rola o comercial 

Conheço quase o mundo inteiro  
Por cartão-postal  

Eu sei de quase tudo um pouco  
E quase tudo mal 

Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa 
Mas nada tanto assim. 

(Bruno & Leoni Fortunato. Greatest Hits’80. WEA.) 
  

O uso que cada indivíduo faz da língua depende de várias circunstâncias como: assunto, meio 
utilizado, contexto, nível social e cultural. Tendo em vista os aspectos anteriores, é adequado o 
registro do padrão coloquial da língua em 
A) Só tenho tempo / Pras manchetes no metrô 
B) Escolho os filmes / Que eu não vejo no elevador  
C) Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa / Mas nada tanto assim  
D) Leio os roteiros de viagem / Enquanto rola o comercial 
 
 
 
 



UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDDEEE   DDDOOO   EEESSSTTTAAADDDOOO   DDDOOO   RRRIIIOOO   GGGRRRAAANNNDDDEEE   DDDOOO   NNNOOORRRTTTEEE   

PPPSSSVVV///222000111222 

UERN 3 2012 
Página 7  

3 
11 
Leia atentamente o texto que se segue. 
 

O estilo barroco é, assim, espetaculoso e espetacular. Quer impressionar. Quer impressionar pelos 
sentidos ou pela razão. O crente, o espectador ou o leitor têm que ver. Ver representado fora de si o seu 
drama interior. O drama da vida que acaba em morte. 

(Sant’anna, Affonso Romano de. A alma barroca do Brasil. Estado De Minas. Caderno Pensar. p. 4. 
Edição do dia 24/01/1998) 

 

Para consumar plenamente seus objetivos sensoriais, o escritor barroco privilegiava o uso de duas 
figuras de linguagem. Assinale-as. 
A) Eufemismo e prosopopeia. 
B) Antítese e hipérbole. 
C) Pleonasmo e anáfora. 
D) Antimetábole e polissíndeto. 
 
12 
O Realismo-Naturalismo foi um movimento estético que, sucedendo ao período romântico, ocorreu 
na segunda metade do século XIX, à mesma época em que se assistia à eclosão da Segunda 
Revolução Industrial na Inglaterra e ao surgimento da Teoria da Evolução, de Charles Darwin. 
Assinale a alternativa que apresenta-se plenamente coerente com a visão de mundo proporcionada 
por aquela corrente estética. 
A) A visão de mundo realista-naturalista acentua e privilegia alguns traços herdados do movimento 

estético anterior, em que a análise dos fatos e a focalização da sociedade se fazem a partir de 
abordagem maniqueísta, totalmente adequada aos novos parâmetros estéticos. 

B) A nova visão de mundo proporcionada pelo realismo-naturalismo se estrutura a partir de um universo 
literário no qual se substituem a observação racional e a objetividade pela imaginação e subjetividade 
no processo de análise da sociedade. 

C) Sob a perspectiva da visão realista-naturalista, o mundo é um grande painel social em que o mais 
importante é a consideração do individualismo sobre o coletivismo, de vez que este último pode 
mascarar totalmente as características subjetivas e sentimentais, principal objeto de análise do 
Realismo-Naturalismo. 

D) A visão de mundo se renova, na medida em que privilegia a objetividade, a razão na percepção da 
realidade, o abandono da valorização desmedida da emoção e a focalização da sociedade como centro 
de interesse, em lugar da perspectiva individualista. 

 
13 
A revista de História da Biblioteca Nacional, em sua edição nº 77, de fevereiro de 2012, no Dossiê 
Modernismos, p. 48-50, na matéria Trem da Modernidade, de Ivan Marques, estampa o seguinte 
comentário a respeito da Semana de Arte Moderna e de suas consequências. 
“[...] Foi em 1924 que se revelou ao país a existência, em Belo Horizonte, de um grupo de escritores 
empenhados na discussão, renovação e atualização da literatura brasileira. [...] Carlos Drummond 
de Andrade (1902 – 1987), Emílio Moura (1902 – 1971), João Alphonsus (1901 – 1944), Pedro Nava 
(1903 – 1984), Martins de Almeida (1901 – 1932) e Abgar Renault (1901 – 1995) [...] um novo 
pelotão que apoiou os paulistas de uma forma incondicional e, ao mesmo tempo, crítica. 
[...] Num segundo momento, a partir do estímulo dado pela amizade com os paulistas, criaram 
____________________, periódico que teve três edições, entre julho de 1925 e janeiro de 1926.” 
Dentre as diversas publicações pós-Semana de Arte Moderna, assinale a alternativa que contenha o 
nome do periódico que reuniu, em suas páginas, os escritores mineiros acima mencionados e que 
completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Estética 
B) Revista de Antropofagia 
C) A Revista 
D) Klaxon 
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14 
Na chamada 2ª fase do modernismo brasileiro, a prosa brasileira assiste ao surgimento de um filão 
narrativo que se caracteriza, esteticamente, por apresentar-se como um produto cultural 
fundamentado no neonaturalismo regionalista e social, representado por autores, em sua grande 
maioria, nordestinos. Assinale a alternativa que contenha a obra e o autor que inauguram a 
produção ficcional brasileira, que se convencionou designar por romance de 30. 
A) Menino de engenho, de José Lins do Rego. 
B) A bagaceira, de José Américo de Almeida. 
C) O quinze, de Raquel de Queirós. 
D) São Bernardo, de Graciliano Ramos. 
 
15 
Leia, o poema “Rede”, de Jorge Fernandes, incluso no único livro que o poeta publicou – Livro de 
poemas de Jorge Fernandes.  

(Edição fac-similar de 1927. Natal: Fundação José Augusto, 1997) 
 

Rede... 

Embaladora do sono... 
Balanço dos alpendres e dos ranchos... 
Vai e vem nas modinhas langorosas... 

Vai e vem de embalos e canções... 
Professora de violões... 

Tipóia dos amores nordestinos... 
Grande... larga e forte... pra casais... 

Berço de grande raça 

 

Guardadora de sonhos... 
Pra madorna ao meio-dia... 

Grande... côncava... 
Lá no fundo dorme um bichinho... 

– ô...ô...ô...ôô...ôôôôôôôôô... 
 

– Balança o punho da rede pro menino durmir... 
 
Apresentam-se, a seguir, algumas abordagens críticas sobre o poema, quanto à forma e conteúdo. 
Uma delas, no entanto, está em discordância com relação a ele. Assinale a alternativa que a contém. 
A) O poema incorpora imagens do cotidiano, contextualizadas numa perspectiva de valorização regional, 

típicas da cultura potiguar. 
B) O poema desenvolve um processo de musicalidade muito próximo da imagética desenvolvida pelo 

poeta pernambucano Manuel Bandeira, em seu poema Debussy, inserido no livro Carnaval, publicado 
em 1919. 

C) O verso da segunda estrofe, com uma única palavra, já antecipa as conquistas formais da poesia 
brasileira, no período do concretismo. 

D) Se o conteúdo do poema apresenta inovações modernistas, o mesmo não se pode dizer da estrutura 
lexical, presa, ainda, a vocabulário no qual se encontram ressonâncias da poesia acadêmica do 
parnasianismo. 
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Vidas secas, de Graciliano Ramos e Morte e vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, 
constituem-se como duas importantes obras do panorama literário brasileiro a incidir no tema da 
seca e sua ação impiedosa sobre o homem nordestino. Fazem-se, a seguir, alguns juízos críticos 
sobre essas duas obras, publicadas em 1938 e 1954, respectivamente. Leia, cada um e assinale a 
alternativa que apresenta julgamento ERRÔNEO com relação às duas obras, simultaneamente. 
A) Vidas Secas, obra clássica da literatura brasileira, é narrada em terceira pessoa e tem uma visão que 

ora se identifica com a da personagem ora se afasta. / Morte e vida Severina mostra o trajeto que 
Severino percorre do sertão à capital, em busca de uma vida melhor em uma terra inóspita e o 
nascimento de um menino que representa o nascimento de Cristo. 

B) Vidas Secas pode ser visto como “irmão” de Morte e vida Severina, não só pela temática, mas 
também pela linguagem direta, seca, cortante, livre da viciosa ideia de que o texto artístico precisa ser 
empolado e adjetivoso. / Em Morte e vida Severina percebem-se várias alegorias e metáforas. 
Severino, a alegoria dos marginalizados; a viagem, a vida dos retirantes na luta pela sobrevivência; o 
rio Capibaribe, o curso da vida. 

C) Em Vidas secas, a estrutura social, econômica, geográfica e psicológica em que vivem Fabiano e sua 
família é, em si, opressiva. / Morte e vida Severina, estruturalmente, é uma peça teatral em forma de 
poesia, com 18 partes, acompanhadas de títulos que indicam uma espécie de resumo do seu conteúdo.  

D) Em Vidas secas, Fabiano, como patriarca da família de retirantes, mantém uma relação autoritária e 
opressiva com Sinhá Vitória e com os filhos. / Em Morte e vida Severina, na cidade de Recife, ao 
ouvir a conversa dos dois coveiros, aumentam as esperanças de Severino de encontrar melhores 
condições de vida. 

 
17 
Em sua caminhada para o litoral, Severino chega à Zona da Mata. Em contato com a terra mais 
branda e macia, já próxima do litoral e com rios que não secam, percebe que aí pode se estabelecer, 
vê uma leve esperança balançar, decerto pela aparente beleza do lugar. Leia o fragmento seguinte, 
retirado de Morte e vida Severina. 
 

Mas não avisto ninguém, 
só folhas de cana fina 
somente ali à distância 
aquele bueiro de usina 

somente naquela várzea 
um banguê velho em ruína. 

 

Por onde andará a gente 
que tantas canas cultiva? 
Feriando: que nesta terra 
tão fácil, tão doce e rica, 
não é preciso trabalhar 
todas as horas do dia, 
os dias todos do mês, 

os meses todos da vida. 
 
Assinale a alternativa que esteja de acordo com o conteúdo dos versos. 
A) A partir deste momento, o texto explorará até ao final, a redenção da caminhada de Severino, de vez 

que ele, estabelecendo-se naquela terra promissora, não terá mais problemas a enfrentar em sua 
viagem. 

B) Severino, a partir daí, passa a renegar toda a sua expectativa fatalista e pessimista, típica dos retirantes 
massacrados pela seca e pela política nem sempre efetiva de recursos públicos para amenizar seus 
problemas de ordem social e econômica. 

C) O retirante vê trabalhadores levando um morto ao cemitério, um trabalhador da lavoura. Observador, 
ouve o que dizem os amigos do finado. Uma raiva, até então contida, vai crescendo, o que o faz 
encetar novamente a caminhada para o litoral.  

D) Somente ao chegar ao Recife é que Severino, finalmente na cidade grande, encontra condições de uma 
vida digna de um trabalhador que, apesar de suas limitações, ainda consegue sobreviver. 
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18 
Hênio Tavares, em sua obra, Teoria literária (Belo Horizonte: Itatiaia, 2002. p. 327), no capítulo VI, 
Figuras e tropos, afirma:   
“As figuras e os tropos devem ser investigados nas análises literárias, sob o ponto de vista 
hermenêutico, de que representam no estilo do autor não um ‘adorno’ ou artifício rebuscado para 
exemplificação de tais fenômenos, mas sim como fruto da intuição criadora do artista, que vinca de 
originalidade e vigor a sua individualidade expressional.” 
O poema Trigal, de Zila Mamede, transcrito a seguir, faz uso de figuras de linguagem, destacadas 
em negrito e sublinhadas, enriquecendo esteticamente os versos. 

 
Por entre noite e noite, essas veredas   

para os trigais maduros me acenando.   
Despertam-se campinas, precipitam-se   

as invenções da luz na ventania. 
 

Por entre lua e lua, essa querência   
– um resmungar de espigas conscientes   

do retorno às searas, que ceifeiros   
já descerraram olhos invernais. 

 
Planície enlourecendo se oferece   

e um mar desenha nos pendões crescentes.   
Ceifeiros – seus marujos sem navios – 

 
pescam sementes, riscam no amarelo   

a saudade dos peixes inascidos   
nesse (não mar das águas) mar de pão. 

 
Assinale a alternativa que apresenta correta e sequencialmente as figuras destacadas no texto. 
A) Prosopopeia / prosopopeia / prosopopeia / hipérbole 
B) Onomatopeia / prosopopeia / sinestesia / pleonasmo 
C) Aliteração / prosopopeia / onomatopeia / onomatopeia 
D) Hipérbole / onomatopeia / hipérbole / assonância  
 
19 
Na grande maioria dos contos de Estórias gerais, de Jaime Hipólito Dantas, o narrador se apresenta 
na terceira pessoa, a chamada visão por detrás, como o caracteriza a teoria literária. Com uma 
temática ligada visceralmente ao ambiente potiguar, os contos, um a um, vão formando um 
significativo painel de conflitos interiores das personagens que os atravessam. Dois desses contos, 
todavia, fogem a essa estrutura, e misturam três narradores: um, em terceira pessoa, outro em que 
fala a própria personagem, e mais um, que aparece abertamente em segunda pessoa, uma espécie 
de voz interior, isto é, a consciência que fala de si para si, enriquecendo sobremaneira o texto e 
exortando o leitor a aguçar a sua atenção na leitura da narrativa. Observe os pares de títulos da 
obra, citados a seguir, e assinale a alternativa que contenha os títulos dos dois contos em que se 
observa o processo narrativo, descrito anteriormente. 
A) O regresso e Padre. 
B) Estória da traição, em que o marido, que vai matar, morre e Mulher com pés-de-galinha. 
C) Às suas ordens, sargento e Conto de Natal. 
D) Noite de Eulália e A tragédia do negro Jesus. 
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20 
Leia a adaptação da crônica Meu ideal seria escrever, de Rubem Braga, constante da obra 50 
crônicas escolhidas. 

Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa 
cinzenta quando lesse minha história no jornal risse, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse – “ai meu 
Deus, que história mais engraçada!” E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para duas ou três 
amigas para contar a história; e todos a quem ela contasse rissem e ficassem alegremente espantados de 
vê-la tão alegre. 

[...] 
Que um casal que estivesse em casa mal-humorado, o marido bastante aborrecido com a mulher, a 

mulher bastante irritada com o marido, que esse casal também fosse atingido pela minha história. O 
marido a leria e começaria a rir, o que aumentaria a irritação da mulher. Mas depois que esta, apesar de 
sua má-vontade, tomasse conhecimento da história, ela também risse muito, e ficassem os dois rindo sem 
poder olhar um para o outro sem rir mais; e que um, ouvindo aquele riso do outro, se lembrasse do alegre 
tempo de namoro, e reencontrassem os dois a alegria perdida de estarem juntos. 

Que nas cadeias, nos hospitais, em todas as salas de espera, a minha história chegasse – e tão 
fascinante de graça, tão irresistível, tão colorida e tão pura que todos limpassem seu coração com 
lágrimas de alegria, que o comissário do distrito, depois de ler minha história, mandasse soltar aqueles 
bêbados e também aquelas pobres mulheres colhidas na calçada e lhes dissesse – “por favor, se 
comportem, que diabo! Eu não gosto de prender ninguém!”  

[...] 
E que ela aos poucos se espalhasse pelo mundo e fosse contada de mil maneiras, e fosse atribuída a 

um persa, na Nigéria, a um australiano, em Dublin, a um japonês, em Chicago – mas que em todas as 
línguas ela guardasse a sua frescura, a sua pureza, o seu encanto surpreendente... 

[...] 
E quando todos me perguntassem – “mas de onde é que você tirou essa história?” – eu responderia 

que ela não é minha, que eu a ouvi, por acaso, na rua, de um desconhecido que a contava a outro 
desconhecido, e que por sinal começara a contar assim: “Ontem ouvi um sujeito contar uma história...”  

E eu esconderia completamente a humilde verdade: que eu inventei toda a minha história em um só 
segundo, quando pensei na tristeza daquela moça que está doente, que sempre está doente e sempre está 
de luto e sozinha naquela pequena casa cinzenta de meu bairro. 
 

Considerando o conteúdo da crônica, o sentimento nela impregnado é 
A) abnegação.   
B) desprendimento.   
C) reconciliação.   
D) solidariedade. 
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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. 
 

TEXTOS DE REFERÊNCIA 
 
Texto I 

Eu Etiqueta 
 

Em minha calça está grudado um nome  
Que não é meu de batismo ou de cartório  

Um nome... estranho.  
[...] 

Em minha camiseta, a marca de cigarro  
Que não fumo, até hoje não fumei.  
Minhas meias falam de produtos  

Que nunca experimentei  
[...] 

Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro,  
Minha gravata e cinto e escova e pente,  

[...] 
Meu isso, meu aquilo.  

Desde a cabeça ao bico dos sapatos,  
São mensagens,  
Letras falantes,  
Gritos visuais,  

Ordens de uso, abuso, reincidências.  
[...] 

E fazem de mim homem-anúncio itinerante,  
[...] 

É duro andar na moda, ainda que a moda  
Seja negar minha identidade,  

[...] 
Com que inocência demito-me de ser  

Eu que antes era e me sabia  
Tão diverso de outros, tão mim mesmo,  

Ser pensante sentinte e solitário  
Com outros seres diversos e conscientes  

De sua humana, invencível condição.  
Agora sou anúncio  

[...] 
Por me ostentar assim, tão orgulhoso  
De ser não eu, mas artigo industrial,  

Peço que meu nome retifiquem.  
Já não me convém o título de homem.  

Meu nome novo é Coisa.  
Eu sou a Coisa, coisamente. 

(Carlos Drummond de Andrade – http://pensador.uol.com.br/frase/MjAyODM0/ – com adaptações) 
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Texto II 

Consumo é alguém adquirir, aproveitar bens e produtos para satisfazer reais necessidades, ou seja, o 
consumo se baseia em necessidades primordiais para o homem e para a sociedade na qual vive (água, 
alimentos, roupas, energia...) 

O consumismo, por outro lado, é o hábito de adquirir produtos, em geral supérfluos, sem que haja 
necessidade real, de maneira muitas vezes compulsiva.  

O consumismo desenfreado dos dias atuais acarreta muitas consequências. As pessoas tendem a 
desenvolver distúrbios caracterizados pela compulsão em comprar coisas desnecessárias que talvez nunca 
usarão. Além disso, elas são influenciadas por um dos maiores difusores do consumismo: a mídia.  

O consumismo também traz consequências à sociedade, pois, muitas vezes, excluímos pessoas, 
julgamo-las pelo simples fato de elas não possuírem tal coisa ou não estarem com “roupas da moda”. (...)  

Mas a parte mais desastrosa é a do meio ambiente. Como é possível um planeta suportar um sistema 
em que a lei vigente é: “use, descarte, compre sempre o novo”? (...)  

(http://apequenapartedecadaum.blogspot.com/2009/03/consumismo-desenfreado.html – com adaptações) 
 

Texto III 
 

  
(http://www.idec.org.br/em-acao/em-foco/cop-17-falta-de-consenso-entre-paises-continua-emperrando-

medidas-efetivas-de-reduco-das-mudancas-climaticas) 
 

TEMA PROPOSTO 
 
Com base na leitura dos textos de referência apresentados, redija um texto dissertativo-argumentativo 
sobre o tema: 
 

O consumo e o consumismo na sociedade contemporânea.  
Como encontrar o ponto de equilíbrio que garanta o bem-estar individual e coletivo? 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA / INGLÊS – QUESTÕES DE 21 A 30 
 
21 

 
(Copyright © 1999 Maurício de Sousa Produções Ltda.) 

 
In formal language the sentence “Mind if I come in?” is 
A) Had you minded if I came in?                                                                                                
B) Would you mind if I come in?  
C) Should  you mind if I come in?  
D) Shouldn’t you mind if I came in?  
 
22 

 
(In http://www.au.edu.pk/advertisment_frame.aspx) 

 
According to the advertisement 
A) one can learn English without cost.                                                                                                
B) one can learn English on-line.  
C) one can learn English easily.  
D) one can learn English at home.  
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Text for questions 23, 24 and 25. 
 

Mooresville’s Shining Example (It’s Not Just About the Laptops) 
 

MOORESVILLE, N.C. — Sixty educators from across the nation roamed the halls and ringed the 
rooms of East Mooresville Intermediate School, searching for the secret formula. They found it in Erin 
Holsinger’s fifth-grade math class. 

There, a boy peering into his school-issued MacBook blitzed through fractions by himself, 
determined to reach sixth-grade work by winter. Three desks away, a girl was struggling with basic 
multiplication — only 29 percent right, her screen said — and Ms. Holsinger knelt beside her to assist. 
Curiosity was fed and embarrassment avoided, as teacher connected with student through emotion far 
more than Wi-Fi. 

As debate continues over whether schools invest wisely in technology — and whether it measurably 
improves student achievement — Mooresville, a modest community about 20 miles north of Charlotte 
best known as home to several Nascar teams and drivers, has quietly emerged as the de facto national 
model of the digital school. 

The district’s graduation rate was 91 percent in 2011, up from 80 percent in 2008. On state tests in 
reading, math and science, an average of 88 percent of students across grades and subjects met 
proficiency standards, compared with 73 percent three years ago. Attendance is up, dropouts are down. 
Mooresville ranks 100th out of 115 districts in North Carolina in terms of dollars spent per student — 
$7,415.89 a year — but it is now third in test scores and second in graduation rates. 

“Other districts are doing things, but what we see in Mooresville is the whole package: using the 
budget, innovating, using data, involvement with the community and leadership,” said Karen Cator, a 
former Apple executive who is director of educational technology for the United States Department of 
Education. “There are lessons to be learned.” 

Start with math lessons: each student’s MacBook Air is leased from Apple for $215 a year, 
including warranty, for a total of $1 million; an additional $100,000 a year goes for software. Terry Haas, 
the district’s chief financial officer, said the money was freed up through “incredibly tough decisions.” 

Sixty-five jobs were eliminated, including 37 teachers, which resulted in larger class sizes — in 
middle schools, it is 30 instead of 18 — but district officials say they can be more efficiently managed 
because of the technology. Some costly items had become obsolete (like computer labs), though getting 
rid of others tested the willingness of teachers to embrace the new day: who needs globes in the age of 
Google Earth? 

Families pay $50 a year to subsidize computer repairs, though the fee is waived for those who 
cannot afford it, about 18 percent of them. Similarly, the district has negotiated a deal so that those 
without broadband Internet access can buy it for $9.99 a month. Mr. Edwards said the technology had 
helped close racial performance gaps in a district where 27 percent of the students are minorities and 40 
percent are poor enough to receive free or reduced-price lunches.       

(The New York Times. February 13, 2012/adaptado) 
 
23 
Mooresville educational success is due to the 
A) amount of dollars spent with students a year.                                                                                                
B) investiments from several private companies.  
C) deep wish of minorities to show their potencial.  
D) set of financial, pedagogic and community actions.  
 
24 
In the text, one of the “incredibly tough decisions” referred to  
A) fire teachers.                                                                                                
B) spend 1 million.  
C) buy new globes.  
D) control attendance.  
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25 
The underlined word in the text refers to 
A) formulas.                                                                                                
B) educators.  
C) rooms.  
D) halls.  
 
26 
“The kitchen table is more than a place for ____________, it’s a place where families meet. But was 
the ____________ it is made from harvested sustainably? Used to be hard to tell. Now ____________ 
can look for the Forest Stewardship Council ____________ to make sure wooden furniture is forest-
friendly. We should ____________ that the world’s forests are ____________ responsibly so that 
people and wildlife can continue to exist in the future.” 
Choose the sequence that completes the text. 
A) meals / wood / shoppers / label / ensure / managed                                                                                               
B) fun / seed / buyers / license / prevente / cut 
C) talk / peel / sellers / tag / avoid / made 
D) argument / tree / representatives / plate / defend / sprayed 
 
Text for questions 27 and 28. 
 

Introducing the perfect chemistry between a Green technology and a blue world 
 

There is a formula for a healthy new world. That’s why Braskem invested millions in research to 
become the first company in the world to use Brazilian sugar cane as a natural plastic source, 
collaborating with the reduction of the GHG emissions. Its commitment to a sustainable development 
resulted in a benchmark eco-efficient process that estimulates the markets in which Braskem operates and 
generates new opportunities. 

The world dreamed. Braskem made it happen. 
Braskem. 
New ways to look at the world. 

(Newsweek, Special Edition – Issues. February, 2012) 
 
27 
Brasken is 
A) a Brazilian company using green technology.                                                                                                
B) an energy generator in emerging markets.  
C) a former natural plastic source inventor.  
D) helping the environment become cleaner.  
 
28 
The relative pronoun in “... benchmark eco-efficient process that estimulates the markets” substitutes 
A) plastics.                                                                                
B) markets.  
C) process.  
D) benchmark.  
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29 
Choose the item to complete the answer. 
A) They will go to.                                                                                               
B) They have gone.  
C) They went to.  
D) They would go to. 

 

 
 

30 
The future looks bright 

 
 

 

 

 

 

 
 

Balamurati Krishna Ambati 
 

At age three, Balamurati Krishna 
Ambati was badly burned and spent 
several months in the hospital. He 
decided then that he wanted to be a 
doctor. A few years later, he read in 
the Guinness Book of Records that 
the youngest doctor in the world 
was 18 years old. So he decided to 
become a doctor by the age of 17. 
Many people thought this was 
impossible, but at 11, Ambati was in 
college. He graduated from college 
at 14 and from medical school at 17. 
Now that he is a doctor, Ambati 
plans to go for advanced training in 
Boston. 

 

Catherine Charlton 
 

Catherine Charlton is studying 
engineering at Cornell University, 
but she has already achieved an 
important goal: She has worked for 
NASA (the National Aeronautics 
and Space Administration). 
Charlton’s achievements aren’t only 
in engineering, however. She is also 
a successful pianist and composer. 
Charlton hopes to combine her 
talents for engineering and music 
someday. For example, she would 
like to design concert halls or 
manufacture pianos. 

 

Jasmin Sethi 
 

The Scholastic Aptitude Test is the 
test American students take to enter 
college; each year, only a few 
students get a perfect score. One of 
those students was Jasmin Sethi. 
Her achievement was especially 
remarkable because she is blind. 
To take the test, someone read the 
test questions to her, and she gave 
the answers. She even solved 
difficult math problems in her head. 
Sethi has been the editor of her 
school newpaper and has organized 
food collections. She wants to go to 
a top university next year. Sethi 
would like to be a lawyer. 

 (New Interchange. Cambridge University Press, 1997) 
 
Which fact do these texts have in common? 
A) Three young people mastered university graduation courses.                                                                                               
B) Three young people have outstanding school performances.  
C) Three young people will follow very unusual careers.    
D) Three young people have some  kind of physical disability.  
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LÍNGUA ESTRANGEIRA / ESPANHOL – QUESTÕES DE 21 A 30 
 
Lee el texto y contesta de las cuestiones 21 hasta 25. 

 

Los nuevos buscadores inteligentes que prometen revolucionar la Web 
 

Llegan al resultado en Internet analizando el significado de la palabra en su contexto. 
 

 
Wolfram Alpha. A este motor se le atribuye la capacidad 
de entender el lenguaje humano y de cruzar datos para 
una respuesta. Siri, del iPhone, utiliza la versión gratuita. 

 

Para operar en los buscadores convencionales, hay que reemplazar la sintaxis habitual por una 
combinación de palabras clave. Además de ser un método poco preciso, para cosechar resultados hay que 
revisar cientos de páginas. Con el avance de los buscadores inteligentes o semánticos, el paradigma actual 
podría cambiar definitivamente. 

Con un ojo puesto en el telescopio del futuro, los buscadores semánticos emplean un algoritmo que 
brinda resultados en función del significado de la palabra en su contexto. Lo que implica que uno podrá 
realizar una pregunta y obtener sólo aquello que fue a buscar: una respuesta.  

Muchos de estos buscadores son prototipos que luchan por convertirse en el referente de los 
rastreos. Y si bien arrojan resultados en español, su fuerte es el inglés. Por ahora están lejos de 
reemplazar a los tradicionales, pero se los puede usar de modo complementario. 

Para no quedar rezagados, los motores tradicionales (Google, Yahoo!, Bing, Ask) van 
introduciendo aspectos semánticos a su núcleo. Mediante la adquisición de los algoritmos de otra 
orientación, fueron adaptando su tecnología para devolver resultados mucho más selectos. En la 
actualidad, en Google se efectúan el 91% de las búsquedas globales, según datos de NetMarketShare. 
Más allá de la potencia y la eficacia para surcar la red, muchos le reprochan que sólo devuelve una lista 
de enlaces clasificados estadísticamente.  

Entre los semánticos más prestigiosos está Wolfram Alpha (www.wolframalpha.com), que tras el 
lanzamiento de su aplicación para móviles y tabletas de Apple o con Android, en estos días anunció una 
versión paga, con mayor velocidad y despliegue en las reseñas.  

Para suministrar las réplicas, en lugar de escrutar los millones de páginas que componen la red, 
analiza su propia base de datos. 

Algunos ejemplos de estos motores de búsqueda son: Volunia, un social fue desarrollado por 
Massimo Marchiori, profesor de la Universidad de Padua, que fue el matemático italiano que contribuyó 
al desarrollo del algoritmo de Google; el Kngine es un motor semántico que responde a la Web 3.0. Su 
mérito es intentar comprender la pregunta realizada y tratar de llegar a la mejor información o respuesta. 
Entre los precursores está Hakia que, como explican sus creadores, debe ser capaz de reconocer 
variaciones morfológicas (tiempo verbal, género y número) y diferenciar sinónimos y conceptos para 
determinar cuál es la información relevante. El MnemoMap lleva más de 6 años en carrera. Permite 
afinar las búsquedas en forma interactiva, presentando parámetros de búsqueda alternativos o adicionales 
que conducen a resultados realmente útiles que se despliegan en cadena.  

El proyecto Cluuz es capaz de comprender las relaciones entre la gente, los conceptos, los lugares y 
cualquier otro elemento. Además, extrae los elementos significativos y los muestra en forma de gráfico. 

(http://www.clarin.com/internet/mundo_web/buscadores-inteligentes-prometen-revolucionar-Web_0_646735407.html / 
Marcelo Bellucci ) 
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21 
El tema principal del texto es 
A) la invención de motores de búsquedas. 
B) el cambio de paradigma en el funcionamiento de los motores de búsquedas. 
C) el advenimiento del Google. 
D) el origen de los buscadores. 
 
22 
Las palabras destacadas en las frases están correctamente asociadas a las referencias entre 
corchetes, MENOS en 
A) su contexto [significado] 
B) le atribuye [motor] 
C) su núcleo [semántico] 
D) le reprochan [a Google] 
 
23 
La palabra abajo que es acentuada por la misma razón (diacrítica) que más (cuarto párrafo) es 
A) diferenciar sinónimos. 
B) parámetros de búsqueda. 
C) lanzamiento de su aplicación. 
D) el vive sólo. 
 
24 
Clasifica como V (verdadera) o F (falsa) las declaraciones sobre los motores de búsqueda. 
(     ) El motor Volunia fue creado por uno de los que contribuyeron para el desarrollo del Google. 
(     ) El MnemoMap permite afinar las búsquedas, presentando parámetros de búsqueda alternativos o 

adicionales que conducen a resultados realmente inútiles que se desdoblan en cadena. 
(     ) El Hakia debe ser capaz de reconocer variaciones morfológicas y diferenciar sinónimos y 

conceptos. 
(     ) El Kngine es un motor semántico que no comprende la pregunta realizada pero trata de llegar a la 

información o respuesta execrable. 
A) V, F, V, F  
B) V, V, V, V  
C) F, V, F, V  
D) F, F, F, F  
 
25 
¿Que términos abajo podrían sustituir las palabras ‘rastreos’, ‘remplazar’ y ‘rezagados’? 
A) indagaciones – suplantar – destruidos  
B) búsquedas – sustituir – retardados  
C) exploraciones – reconocer – rasgados  
D) sondeos – emplazar – obstaculizados 
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3 
Lee el texto y contesta de las cuetiones 26 y 27. 
 

 
(http://apaixonadosporidiomas.com.br/wp-content/uploads/2011/04/76031_thumb.gif) 

 
26 
En el segmento del texto “te lo explicaré de esta forma” el término “lo” posee función de 
A) pronombre personal masculino. 
B) pronombre neutro. 
C) artículo masculino singular. 
D) artículo neutro. 
 
27 
Si cambiáramos la explicación el fragmento “me levanto dos horas temprano para volver a leer el 
material” para el estilo indirecto, tendríamos 
A) el dice que se levantaba dos horas temprano para volver a leer el material. 
B) el dijo que se levantaba dos horas temprano para volvera a leera el material. 
C) el dice que se levanta dos horas temprano para volver a leer el material. 
D) el dijo que se levanta dos horas temprano para volver a leer el material. 
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3 
Lee el texto y contesta de las cuetiones desde 28 hasta 30. 
 

Los Grammy lloran a Whitney Houston 
 

 
 

La muerte no pudo silenciar la voz de Whitney Houston, que al día siguiente a su deceso resonaba 
con más fuerza que nunca en bocas de seguidores y amigos. Su cuerpo fue encontrado en su habitación 
del hotel Beverly Hilton a media tarde del sábado en Los Ángeles. A medida que el mundo de la música 
conoció la noticia, la vida y la carrera de esta voz truncada cuando solo tenía 48 años resurgió con más 
fuerza que nunca, gracias a los continuos homenajes. 

El más emocionante tuvo lugar en el mismo hotel en el que Houston pasó sus últimas horas. 
“Whitney hubiera querido que siguiera la música y su familia así lo solicitó”, declaró un apesadumbrado 
Clive Davis, amigo, productor y el hombre que descubrió al mundo el “perfecto instrumento musical” que 
fue la voz de la cantante. Con esas palabras y tras un minuto de silencio por una artista que vendió más de 
170 millones de álbumes, sencillos y vídeos en la era predigital, la fiesta que anualmente celebra Davis la 
noche antes de los Grammy se convirtió en un espontáneo homenaje al talento de Houston.  

Junto a su voz, “que nos permitía escuchar a Dios cada vez que cantaba” como Oprah Winfrey dijo, 
Houston se ganó el corazón de sus seguidores con su belleza, su jovialidad y una sonrisa natural. Una 
imagen adorada y una voz que enamoraba detrás de la que estaba una vida turbulenta donde ella era “su 
peor demonio”, como aseguró en una de sus más famosas entrevistas. Su tormentosa relación junto al 
también cantante Bobby Brown, su lucha contra el alcoholismo y su adicción a las drogas, su constante 
batalla contra el peso y su comportamiento de diva seguido de una gran profesionalidad arruinaron su 
carrera a la vez que destruyeron su voz. Y a pesar de ello, el público seguía apostando por ella, por un 
posible retorno que la devolviera a ese estatus de divinidad musical que disfrutó.  

La causa de su muerte sigue siendo un misterio. Según la web TMZ, especializada en escándalos de 
los famosos, la cantante fue encontrada en su cuarto del hotel Beverly Hilton después de que un huésped 
escuchara dos golpes fuertes en la habitación en la que se alojaba Houston. La intérprete estaba en la 
bañera – aseguran las mismas fuentes – y había restos de barbitúricos en la habitación aunque no de 
alcohol. La familia confirmó que la cantante, que el pasado mayo volvió a recibir ayuda para superar sus 
adicciones, tomaba Zanex para poder dormir. La policía continúa la investigación pero confirmó que no 
encontraron pruebas de algún acto criminal y que los resultados preliminares de la autopsia no se darán a 
conocer hasta el lunes, como pronto. 

Mientras, fuera del estadio Staples donde se celebran los Grammy, a las puertas del hotel Beverly 
Hilton y en la estrella de esta intérprete tiene en el bulevar de Hollywood, sus seguidores se congregaron 
con flores, velas y canciones para rendir un último homenaje a esa la intérprete del archiconocido I will 
always love you. 

La muestra de cariño se prorrogó en la red. Nada más conocida su muerte, 19 canciones de la 
intérprete entraron en la lista de las 100 más vendidas en iTunes y su álbum de éxitos se situó, de nuevo, 
en el número uno. 

(http://cultura.elpais.com/cultura/2012/02/12/actualidad/1329075046_276258.html / 
Rocío Ayuso / Los Ángeles / 12 FEB 2012 – 20:30 CET) 
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28 
El tema principal del texto es la 
A) información sobre la muerte de la cantante y resaltar su repercusión en el mundo de la música. 
B) argumentación sobre los motivos de la muerte de la cantante, revelando la real motivación. 
C) indignación acerca de los homenajes que se pasaron en el hotel. 
D) revelación del motivo que llevó la cantante a la muerte. 
 
29 
En el fragmento “la cantante fue encontrada en su cuarto”, la palabra en destaque es el participio 
de encontrar. El participio de los verbos “prorrogar”, “volver” y “morir” es 
A) prorrogando – volviendo – muriendo  
B) prorrogado – volviendo – muerto 
C) prorrogado – vuelto – muerto  
D) prorrogado – vuelto – muriendo  
 
30 
Las palabras “sencillos” y “adicción” podrían ser traducidas como 
A) sensatos e adição. 
B) sensatos e vício. 
C) simples e adição. 
D) simples e vício. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




