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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 
 
 
01 -  Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 
 
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. 

Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 
 
03  - Cada questão tem quatro (04) opções (A - B - C - D). Apenas uma (01) resposta é correta. Não marque mais de uma 

resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma questão sem resposta. Se isso acontecer, a mesma será 
anulada. 

 
04 - Para marcar as respostas definitivas na sua Folha de Respostas, use caneta esferográfica com tinta azul ou preta. 

NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou lápis. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha   
 
05 - Todos os candidatos poderão ser identificados pela impressão digital. 
 
06 - Ao receber a Folha de Respostas, confira: 

• Se é a sua Folha (ela está personalizada). 
• Se os dados do cabeçalho conferem com os seus dados (nome, nº de identidade, nº de inscrição, opção de 

língua estrangeira, data de nascimento, etc.).   
 
07 -  Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 
 
08 -  Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA PROVA 

SERÁ ANULADA. 
 
09 -  Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 
 
10 -  Preencha corretamente a Ficha de Identificação colocada na capa. 
 
11 -  DUAS HORAS após o início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM LEVAR ESTE CADERNO. NÃO poderá 

levar nem mesmo a última folha do caderno de provas (folha de rascunho) ou anotações referentes às provas e suas 
respostas. 

 
12 -  Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas de Múltipla Escolha e/ou a Folha de Respostas. 
  
13 - Somente durante os 30 (trinta) minutos que antecedem o término das provas, poderão os candidatos copiar, em 

formulário próprio a ser entregue pelo fiscal, as anotações e/ou marcações feitas na sua Folha de Respostas das 
Provas de Múltipla Escolha. 

 
14 - No encerramento das provas, há necessidade de, pelo menos, dois candidatos presentes na sala. Isso faz parte das 

normas para transparência na fiscalização do Processo Seletivo. 
 
15 -  Se o Cartão de Inscrição estiver com algum erro (nome, nº. de documento, endereço, etc.), peça ao Fiscal de Sala 

para providenciar as correções necessárias no Requerimento de Correções. 
 
 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: QUATRO HORAS 
 
OBS.:  Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das provas. 

É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 
Questões numeradas de 01 a 20 

 
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir, para responder às questões de 01 a 12. 
 

UMA PAIXÃO DOS BRASILEIRO’S 
Roberto Pompeu de Toledo 

 

Toda vez que se fala em antiamericanismo, no Brasil, dá vontade de contra-atacar com o 
apóstrofo. Muita gente não gostou da presença de George W. Bush no país, mas esse sentimento é 
largamente superado pelo amor que temos pelo apóstrofo. O apóstrofo em questão, para os leitores que 
ainda não se deram conta, é aquele sinalzinho (’) que na língua inglesa se põe antes do “s” (’s). Quanto 
charme num pequenino sinal gráfico! Bush se sentiria vingado das manifestações de protesto se lhe 
fosse permitido caminhar por uma rua comercial brasileira e verificar quantos nomes de 
estabelecimentos são, em primeiro lugar, em língua inglesa e, em segundo, ostentam como rabicho o ’s. 
Somos apaixonados pelo ’s. O que é uma forma de expressar nosso amor e respeito pelos Estados 
Unidos. 

Se o Brasil é antiamericano ou, ao contrário, americanófilo – e até o mais americanófilo dos 
países – é questão aberta. Da boca para fora, somos antiamericanos. As pesquisas de opinião vão 
revelar sempre uma maioria crítica aos EUA. Na era Bush, então, nem se fala. Lá no fundo, no entanto, 
é só contemplar um ’s e um coração brasileiro baterá mais forte. Poucos países, fora os de língua 
inglesa, terão tantas lojas, produtos, serviços ou eventos batizados em inglês. Isso vale tanto para o 
mundo dos ricos – o do serviço bancário chamado prime e o do evento chamado Fashion Week – 
quanto para o dos pobres, que encontram a seu dispor a lanchonete X Point. Quando enfeitados pelo ’s, 
os nomes adquirem superior requinte. Comprar na Bacco’s, em São Paulo, ou bebericar no Leo’s Pub, 
no Rio, não teria o mesmo efeito se o nome desses estabelecimentos não ostentasse aquele 
penduricalho, delicado como jóia, civilizado como o frio. 

O professor Antonio Pedro Tota, que entende do assunto (é autor de O Imperialismo Sedutor: a 
Americanização do Brasil na Época da II Guerra), explica, em artigo numa recém-lançada publicação 
do Wilson Center dedicada às relações Brasil–EUA, que a definitiva prova de que os americanos 
tinham nos ganhado, naqueles anos de combate contra o nazifascismo e o Japão foi a adoção, pelos 
brasileiros, do gesto do polegar para cima, o sinal do “positivo”. Tota recorre a Luís da Câmara 
Cascudo, estudioso dos gestos dos brasileiros, para explicar a origem do “polegar para cima”. Na base 
aérea que, por concessão do governo brasileiro, os americanos montaram no Rio Grande do Norte, para 
de lá atacar o norte da África, os pilotos e mecânicos, uns dentro e outros fora dos aviões, e ainda por 
cima ensurdecidos pelo ruído dos motores, comunicavam-se erguendo o polegar, thumbs up, para dizer 
uns aos outros quando tudo estava em ordem. 

O gesto encantou os brasileiros que serviam de pessoal de apoio. Ainda mais que era muito útil 
para a comunicação com os estrangeiros. Isso de levantar ou abaixar o polegar tem origem remota e era 
usado em Roma para indicar se um gladiador devia ser poupado ou morto. Mas no Brasil, segundo 
Câmara Cascudo, chegou com os pilotos americanos, e da base aérea se espalhou pelo Nordeste e logo 
por todo o Brasil. Era tão moderno, tão viril, tão americano! O mesmo autor diz que o “polegar para 
cima” causou a desgraça do “da pontinha da orelha”. Para indicar uma coisa boa, antes, os brasileiros 
seguravam a ponta da orelha, gesto aprendido dos portugueses. Perto do polegar para cima, soava tão 
antigo, tão da vovó, tão efeminado! 

As pequenas coisas dizem muito mais do que os altissonantes falatórios. A vitória do gesto de 
“positivo” sobre o “da pontinha da orelha” significou, naquele momento decisivo da II Guerra, o 
abandono do que restasse da herança lusitana, tão singela, tão curta de horizontes, tão caseira, em favor 
da perseguição do modelo americano, tão valente, tão desprendido, tão sintonizado no futuro. Da 
mesma forma, o apego a essa outra coisa miúda que é o apóstrofo representa nossa rendição aos 
poderes de sedução americanos. Bares modestos, Brasil afora, anunciam que servem “drink’s”. Não 
venha o leitor observar que está errado, que esse ’s nada tem a ver com o caso possessivo da língua 
inglesa. O inglês de nossas ruas não é o de Shakespeare. É o inglês recriado no Brasil, como em 
“motoboy”. O ’s de drink’s está lá talvez para indicar plural, mas com certeza para conferir beleza e 
vigor americanos ao ato, de outra forma banal, de avisar os clientes de que ali se servem bebidas. 
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O emprego do ’s Brasil afora é muito peculiar, e quem sair à cata das várias formas em que é 
encontrado terminará com uma rica coleção. O colunista que vos fala tem especial queda por dois 
exemplares, entre os muitos com que, como todos nós, já deparou. Um é o nome, sem dúvida 
sugestivo – e, mais que sugestivo, inspirador – de um motel nos arredores de Florianópolis: “Erectu’s”. 
Outro é o de um salão de beleza de uma cidade vizinha a São Paulo: “Skova’s”. São nomes que, 
enquanto explodem de brasileira inventividade, prestam homenagem aos EUA. 

Veja – 14/3/2007 
 
 
 

QUESTÃO 01 
Para servir como demonstração primordial, como prova da tese que defende – “O encantamento dos 
brasileiros pelos Estados Unidos” –, o autor utiliza-se 
A) das pesquisas de opinião. 
B) de um estudo do antropólogo Câmara Cascudo. 
C) de um dado lingüístico. 
D) do desapego aos gestos aprendidos com os portugueses. 
 

QUESTÃO 02 
Quando o autor diz ser uma “questão aberta” (linha 11), se somos antiamericanos ou americanófilos, 
ele quer dizer que 
A) não sabemos exatamente o que significa ser americanófilo ou antiamericano. 
B) não temos capacidade de avaliar, como brasileiros, nossos reais sentimentos em relação aos Estados 

Unidos. 
C) não queremos encarar o fato de que nosso antiamericanismo é falso. 
D) não há uma resposta definitiva para a questão. 
 

QUESTÃO 03 
É CORRETO afirmar, de acordo com as idéias do texto, que 
A) a paixão dos brasileiros pelo ’s independe da classe social. 
B) os termos em inglês com que os brasileiros batizam seus estabelecimentos comerciais os tornam os 

preferidos do consumidor. 
C) os brasileiros são sempre subservientes a qualquer cultura que queira se sobrepor à sua. 
D) adotar um gesto americano, na época da Segunda Guerra, abandonando o gesto português, era uma 

forma de protesto contra os portugueses. 
 

QUESTÃO 04 
O uso  da ironia manifesta-se em todas estas passagens discursivas, EXCETO 
A) “Quanto charme num pequenino sinal gráfico!” (linhas 4-5) 
B) “...é só contemplar um ’s e um coração brasileiro baterá mais forte.” (linha 13) 
C) “Poucos países, fora os de língua inglesa, terão tantas lojas, produtos, serviços ou eventos batizados 

em inglês.” (linhas 13-14) 
D) “Comprar na Bacco’s (...) ou bebericar no Leo’s Pub (...) não teria o mesmo efeito se o nome desses 

estabelecimentos não ostentasse aquele penduricalho, delicado como jóia, civilizado como o frio.” 
(linhas 17-19) 

 

QUESTÃO 05 
De acordo com o texto, o recurso ao uso de um termo em inglês busca gerar no outro que o lê ou ouve 
todos estes efeitos, EXCETO 
A) de civilidade. 
B) de requinte. 
C) de qualidade. 
D) de simplicidade. 
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QUESTÃO 06 
A compreensão global do texto autoriza-nos a afirmar: 
A) Aspectos de eventos, culturas, hábitos que um povo valoriza podem ser observados através das 

formas como esse povo se utiliza da linguagem na vida social. 
B) O progresso de um determinado povo é decisivo para acionar certas formas de progresso de outros 

povos. 
C) Pode-se medir o grau de civilização dos Estados Unidos pela forma como seu idioma é admirado, 

copiado e pelo respeito que ele impõe. 
D) Em países como o Brasil, o uso público, vasto de palavras do vocabulário da língua inglesa, 

demonstra de forma ampla a negação de uma cultura própria. 
 

QUESTÃO 07 
Marque a alternativa em que foram indicados CORRETAMENTE os sinônimos para a palavra 
indicada à esquerda, de acordo como seu emprego no texto. 
A) Soava (linha 36) = era pronunciado; emitia som. 
B) Sugestivo (linha 51) = insólito; inabitual. 
C) Rendição (linha 42) = capitulação; submissão. 
D) Inventividade (linha 53) = charme; atração. 
 

QUESTÃO 08 
Na língua portuguesa, além de se usar o apóstrofo para imitar a língua inglesa, usa-se esse sinal gráfico 
em certas palavras ligadas pela preposição 
A) sem. 
B) de. 
C) contra. 
D) com. 
 

QUESTÃO 09 
Em qual das construções abaixo, o pronome se foi usado para indeterminar o agente da ação expressa 
pelo verbo? 
A) “Toda vez que se fala em antiamericanismo. . .” (linha 1). 
B) “Bush se sentiria vingado. . .” (linha 5). 
C) “. . .é aquele sinalzinho (’) que (. . .) se põe antes do ‘s’. . .” (linha 4). 
D) “. . .ali se servem bebidas.” (linha 47). 
 

QUESTÃO 10 
O sufixo –icar, no verbo bebericar (linha 17), exprime uma ação 
A) que se principia. 
B) que desencadeia outra. 
C) pouco intensa e repetitiva. 
D) em curso, no presente. 
 

QUESTÃO 11 
Qual dos verbos abaixo foi empregado no texto com objeto direto de pessoa e objeto indireto 
(oracional) de coisa? 
A) Recorrer (linha 24). 
B) Permitir (linha 6). 
C) Avisar (linha 47). 
D) Causar (linha 35). 
 

QUESTÃO 12 
O dicionarista Antônio Houaiss registra a seguinte etimologia do adjetivo americanófilo (linha 10): 

 

american(o) + filo 
 

O radical grego que significa o contrário de filo, em americanófilo, é o que se encontra na palavra 
A) antropófago. 
B) iconoclasta. 
C) fotofobia. 
D) fitoterapia. 
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QUESTÃO 13 
Leia o poema abaixo, de Mário Quintana. 
 
Data e dedicatória 
 

Teus poemas, não os dates nunca... Um poema 
Não pertence ao Tempo... Em seu país estranho,  
Se existe hora, é sempre a hora extrema 
Quando o Anjo Azrael nos estende ao sedento 
Lábio o cálice inextinguível... 
Um poema é sempre, Poeta: 
O que tu fazes hoje é o mesmo poema 
Que fizeste em menino, 
É o mesmo que, 
Depois que tu te fores, 
Alguém lerá baixinho e comovidamente, 
A vivê-lo de novo... 
A esse alguém, 
Que talvez nem tenha ainda nascido, 
Dedica, pois, teus poemas. 
Não os dates, porém: 
As almas não entendem disso... 
(QUINTANA, 2006. p.98) 
 
Assinale a alternativa que apresenta uma leitura interpretativa INCORRETA sobre esse poema.  
A) Para o poeta, o poema ultrapassa os limites do tempo, repetindo-se no instante em que é lido por 

cada leitor, fazendo-se presente em cada ato de leitura. 
B) O autor não acredita na transcendência da poesia, porque ela é produto de um contexto histórico-

cultural. 
C) Na concepção do poeta, é impossível datar um poema, porque o seu conteúdo transcende o histórico 

e se enuncia num tempo anterior ao seu momento de criação. 
D) Em todo o poema, o autor discute o ato de criação como uma forma de justificar o sentido da poesia 

que é ser lida e interpretada pelos seus leitores. 
 

QUESTÃO 14 
 “Cyro dos Anjos estreou com um romance considerado obra-prima da moderna ficção brasileira – O 
Amanuense Belmiro – ambientado na capital mineira. Mas o local é secundário, pois o que prevalece é 
a lírica investigação do mundo interior, da solidão e do vazio afetivo do personagem narrador em busca 
do mito amoroso. Abdias complementa O Amanuense Belmiro.” (CASTELLO, José Aderaldo. A 
literatura brasileira: origens e unidade. São Paulo: Edusp, 1999). 
 

A partir do trecho crítico e da leitura de Abdias, de Cyro dos Anjos, assinale a alternativa 
INCORRETA sobre a obra desse escritor montes-clarense. 
 

A) Abdias retrata um rito de passagem de um professor cético a um amante idealista. 
B) A narrativa expõe os conflitos de um homem, revelando sua inércia diante dos fatos. 
C) A linguagem da obra revela-se lírica, reflexiva, pontuada de digressões íntimas. 
D) O espaço social da obra molda o caráter sisudo e introspectivo do personagem principal. 
 

QUESTÃO 15 
Considerando o romance Abdias, de Cyro dos Anjos, todas as alternativas estão corretas, EXCETO 
A) A obra narra a história de um professor de literatura que se apaixona por uma de suas alunas do 

colégio das Ursulinas. 
B) O texto estrutura-se em forma de diário; através de um tom confessional, expõe os conflitos 

interiores do personagem principal. 
C) O autor da obra, para criar a sua narrativa, preocupa-se em trabalhar a linguagem que será utilizada. 
D) O professor Abdias escreve o seu diário como uma forma de confessar para sua mulher, Carlota, a 

sua fraqueza e o seu arrependimento. 
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QUESTÃO 16 
Abaixo se lêem alguns trechos de conhecidos romances brasileiros. Um deles poderia, também, figurar 
na narrativa de Paulo Honório quando tentava recompor a sua vida através da escrita. Assinale-o. 
A) “Lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita, dos felizes tempos; como se a mesma incerteza 

de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora, e não viesse de longe a enfiada das 
decepções que nos ultrajam.” (O Ateneu) 

B) “O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida, e restaurar na velhice a adolescência. Pois, 
senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui.” (Dom Casmurro) 

C) “A história é verdadeira; e a narração vem de pessoa que recebeu diretamente, e em circunstâncias 
que ignoro, a confidência dos principais atores deste drama curioso.” (Senhora) 

D) “Quis Deus poupar-lhe a decepção mais cruel, não deixando que ela visse as páginas em que 
confessei a esperança de que sua morte resolvesse o problema de minha vida!” (Abdias) 

 

QUESTÃO 17 
Sobre a narrativa de São Bernardo, de Graciliano Ramos, todas as alternativas estão corretas, 
EXCETO 
A) Na narrativa, ocorre a superação de um naturalismo descritivo em detrimento de uma opção por um 

realismo verdadeiro como a vida. 
B) Ocorre um conflito entre a capacidade do narrador de criar o livro e a sua efetiva realização através 

da escrita. 
C) A personagem Madalena ameaça a hierarquia da propriedade e valores morais quando assume um 

papel de intelectual comunista com idéias revolucionárias para a época. 
D) O personagem Paulo Honório não sabe escrever, por isso aceita a ajuda dos amigos para a 

confecção do livro. 
 

QUESTÃO 18 
Em O Monstro, de Sérgio Sant’Anna, o real é descrito sem máscaras, pois a linguagem da obra, a 
mistura de gêneros de escrita e a apropriação de cenas grotescas revelam proximidade com o cenário 
das grandes cidades brasileiras e seus quadros de violência e banalização da vida. Assinale a 
característica que apresenta comentário verdadeiro a respeito da obra. 
A) Ao misturar gêneros e espécies literárias, o autor inaugura um estilo marcado pela leveza, evitando 

as narrativas densas, comuns ao século XX. 
B) No livro, a apreensão de dramas individuais expõe características universais da escrita moderna 

como a voracidade em viver as emoções e o prazer. 
C) O uso de termos chulos e grosseiros é novidade no cenário da literatura brasileira e expõe, na 

escrita, o mesmo quadro de degeneração que se vê na música. 
D) A narrativa explora o ritmo lento, descritivo, com a quase exclusão de diálogos, dando ênfase no 

narrador onisciente. 
 

QUESTÃO 19 
Leia as seguintes afirmações sobre a obra O Monstro, de Sérgio Sant’Anna, e assinale a alternativa 
INCORRETA. 
A) No conto “As cartas não mentem jamais”, o pianista Antônio Flores, ao narrar a história de sua 

infância, utiliza-se da auto-reflexão e da fantasia para recriá-la de várias maneiras. 
B) No conto “O monstro”, toda a trama da história do assassinato de Frederica é revelada pelo 

assassino Antenor, que assume o crime que cometeu com muita frieza. 
C) As três histórias dessa obra apresentam personagens que são caracterizados como loucos, auto-

reflexivos e vivem as experiências amorosas com intensidade. 
D) No conto “Uma carta”, a personagem Beatriz apresenta uma visão distanciada da história que narra 

para o seu amante, porque os fatos relatados ocorreram em sua infância. 
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QUESTÃO 20 
Sobre a obra Na venda de meu pai, de Luiz de Paula Ferreira, todas as alternativas estão corretas, 
EXCETO 
A) “As alpercatas do tropeiro” faz referência explícita ao escritor mineiro Guimarães Rosa, 

principalmente ao descrever como as alpercatas eram feitas pelos tropeiros. 
B) “Chico boa palavra” narra a sabedoria de um ajudante de agrimensor que possuía uma visão 

honesta das coisas e do cotidiano e sempre dava conselhos para todos.  
C) “Olha ocê criminoso!...” trata-se de um texto que tem como personagem principal Vitorino, que 

vivia a viajar visitando fazendas e povoações e era fotógrafo ambulante e professor.  
D) “O bom leitor de cartas” narra a história de Marcílio Duarte, personagem analfabeto que fingia ler 

os jornais; no entanto, o que ele sabia mesmo ler eram as cartas de jogo de truco. 
 
 

PROVA DE LÍNGUA ESPANHOLA 
Questões numeradas de 21 a 30 

 
INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo e depois responda às questões que se seguem. Volte ao texto 

quando necessário. 
 

“No quiero oro ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata!” 
Tradicional 

 
 Cuando los primeros evangelizadores llegaron a México se enfrentaron a una forma de vida 
totalmente diferente a la que ellos practicaban. La conquista fue no sólo el adueñarse de los territorios 
de la recién descubierta América, también fue la imposición  del idioma, los hábitos y costumbres 
españolas, y entre otros favores ¡La religión! 
 Para los evangelizadores no fue fácil cambiar la ideología politeísta de las etnias que poblaban 
“las indias”, así que tuvieron la necesidad de crear estrategias para enseñar los misterios de Dios a los 
indígenas. 
 Uno de los dogmas más complicados fue el del pecado y la manera en que satanás nos tienta, de 
cómo debemos ser fuertes para vencerlo y así hacernos acreedores de los beneficios celestiales... ¡qué 
complicado! 
 Y con este enorme peso a cuestas los frailes franciscanos encontraron la respuesta... ¡una piñata! 
 Diseñaron una olla de barro rodeada de papeles de colores en forma de estrella, donde cada uno 
de los picos representa cada uno de los pecados capitales, y que sube y baja el cielo (por eso la forma 
de estrella) pero molesta a la gente... la toca... ¡la tienta! 
 Hay que darle ¡duro!, vencer la tentación, romper el mal, poner toda nuestra energía y nuestra 
concentración en acabar con él. ¡Pero no es fácil! El pecado nos ciega los ojos, les pone una venda y 
son nuestros compañeros, amigos, familiares (es decir, el prójimo –  próximo) quien nos guía a través 
de sus consejos para romper con el mal. 
 Y... cuando alguien bien guiado ha hecho caso al clamor popular ¡se rompe la piñata! Y del 
cielo caen las bendiciones que llueven sobre nosotros por haber hecho pedazos al pecado... fruta, 
dulces, juguetes, alegría inmensa que nos llena de dicha y felicidad... el mal está derrotado, Dios está 
con nosotros, los evangelizadores cumplen con su tarea y los mexicanos gozamos una de nuestras 
tradiciones más divertidas. 
 La piñata se ha transformado como toda la cultura popular, y ha cambiado su forma hasta 
adquirir diversas formas, pasando de la tradicional estrella a ser conejo, perrito, zanahoria, betabel, 
piolín y pokemon... y siempre, siempre el anhelo de todo niño: llegar a la fiesta y romper la piñata, pues 
ahora no sólo se usan en las posadas*, ya que también son atracción importante en las fiestas infantiles 
y otras celebraciones donde los niños esperan ansiosos pegar con un enorme palo a la piñata. 
 De cartón o de barro, en época de posadas o en pleno verano, estrella o animal, las piñatas 
seguirán siendo por muchos años más una feliz referencia a las tradiciones mexicanas. 

http://www.inside-mexico.com/lapinata2.htm 
* fiestas religiosas 
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Processo Seletivo 2/2007 - Unimontes 

QUESTÃO 21 
Sobre a origem das “piñatas”, sabe-se que 
A) eram usadas para catequizar as crianças, daí o fato de  estarem associadas, atualmente, às festas 

infantis. 
B) foram utilizadas pelos colonizadores como estratégia para se apoderarem dos territórios indígenas. 
C) os missionários espanhóis as confeccionavam com o objetivo de converter os pecadores indígenas. 
D) eram utilizadas como elemento de escambo entre europeus e indígenas. 
 

QUESTÃO 22 
Sobre as “piñatas”, pode-se afirmar que 
A) hoje têm um caráter mais evangelizador do que antes. 
B) suas formas passaram a receber, também, a influência de personagens da televisão. 
C) perderam, com o tempo, o seu caráter cultural, já que não se usam mais para a evangelização. 
D) as crianças ficam ansiosas em dividir entre si o seu conteúdo. 
 

QUESTÃO 23 
O conteúdo da “piñata” representa 
A) o mal contra o bem. 
B) a gula. 

C) a  luxúria. 
D) as graças de Deus. 

 

QUESTÃO 24 
Pode-se depreender a partir do texto, EXCETO 
A)  a “piñata” quebrada é o símbolo do amor de Deus porque, ao rompê-la, acaba-se com o mal e 

obtêm-se os bens desejados. 
B) a “piñata” representa a força de vontade do homem. 
C) a “piñata” representa o mal, que costuma apresentar-se como algo chamativo, para que cative o 

homem e ele caia em tentação. 
D) a “piñata” em forma de estrela, na época dos colonizadores, tinha pontas que representavam os  

pecados capitais. 
 

QUESTÃO 25 
“...bien guiado ha hecho caso...” (linha 19) 
A expressão acima sublinhada significa 
A) colaborou. 
B) ajudou. 

C) fez pouco caso. 
D) prestou atenção. 

 

QUESTÃO 26 
A frase “No quiero oro ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata!” expressa, de acordo com 
o texto, EXCETO 
A) o desapego das coisas terrenas. 
B) a importância dos aspectos religiosos e culturais frente aos bens materiais. 
C) a luta contra a ambição dos colonizadores que queriam os metais da América. 
D) o bem contra o mal. 
 

QUESTÃO 27 
Sobre o texto, pode-se afirmar que 
A) nos tornamos devedores dos benefícios celestiais depois de vencer o pecado. 
B) mostra o lado positivo da evangelização em um país da América do Norte. 
C) a colonização trouxe bem-estar aos índios da América. 
D) a “piñata” não tem representação cultural, é apenas para diversão. 
 

QUESTÃO 28 
Todas as correspondências entre a palavra da esquerda e o seu significado à direita estão corretas, 
EXCETO 
A) dicha (linha 21) = suerte. 
B) molesta (linha 14) = incomoda. 

C) picos (linha 13) = pontas. 
D) pegar (linha 28) = pegar. 
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Processo Seletivo 2/2007 - Unimontes 

QUESTÃO 29 
“...pero molesta a la gente ...” (linha 14) 
A expressão acima sublinhada indica idéia de 
A) oposição. 
B) causa. 

C) conseqüência. 
D) explicação. 

 

QUESTÃO 30 
“... la toca...” (linha 14) 
A palabra acima sublinhada refere-se a 
A)  gente. 
B)  estrella. 
C)  forma. 
D)  olla. 
 

PROVA DE LÍNGUA INGLESA 
Questões numeradas de 21 a 30 

 

INSTRUÇÃO: Leia o texto que se segue e responda às questões de 21 a 30. 
 

Skinny* Barbie blamed* over eating disorders 
 
Barbie dolls may contribute to eating disorders in adolescence, according to new research. 
The study found that the Barbie dolls, which are far thinner than traditional shapes, particularly at the 
waist, make girls want to be unrealistically slim* when they grow up. 
The researchers from two British universities claim Barbie dolls could promote girls’ insecurity about 
their image, which in turn may contribute indirectly to insecurity and eating disorders later in life. 
“These ultra-thin images not only lowered young girls’ body esteem but also decreased their 
satisfaction with their actual body size, making them desire a thinner body.” 
Dr Margaret Ashwell, science consultant and former director of the British Nutrition Foundation, said: 
“These results are very important and show that children can be influenced at a very early age. We need 
to be aware* of that and take the appropriate action”. 
The researchers say their findings suggest schools should educate the youngest children, as well as 
adolescents, about the risks of being too worried about having an “ideally” thin body shape. “Such 
programmes need to make girls aware that the thin beauty ideal is unattainable* and unhealthy”, adds 
the study. 
In the study, reported in the journal Developmental Psychology, the researchers from Sussex and the 
University of the West of England looked at the effects of images of two dolls on almost 200 primary 
school-age girls aged five to eight. 
They were shown images of different figures, including Barbie and Emme, a new American doll whose 
body proportions represent a larger body shape. 
After they had been shown the images, the girls were asked to pick figures that represented their actual 
body shape, the body shape they ideally desired and their ideal body shape as an adult woman. 
The difference between the shape girls thought they had and the shape they wanted was then analysed. 
The results showed that girls aged five to six were more dissatisfied with their shape and wanted more 
extreme thinness after seeing Barbie doll images than after seeing other pictures. For those aged six to 
seven the negative effects were even stronger. 
A spokeman for Mattel, which manufactures Barbie, said: “Barbie allows girls to dream that they can 
be anything they want to be when they grow up. Barbie is not modelled in human scale and we will 
continue to talk to girls and mums and monitor their opinions”. 

 
(SPEAK UP. São Paulo: Editora Peixes, ano XIX, n. 234, November 2006, p. 45 – with adaptations) 

 
*skinny = magricela 
*blamed = culpada 
*slim = magras 
*aware = conscientes 
*unattainable = inalcançável
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Processo Seletivo 2/2007 – Unimontes 

QUESTÃO 21 
O objetivo principal desse texto é 
A) mostrar como a Barbie pode ser prejudicial às meninas. 
B) expor as causas dos distúrbios alimentares que afetam as garotas. 
C) alertar para o consumismo que se inicia ainda na infância. 
D) avaliar até que ponto a Barbie influencia positivamente as meninas. 
QUESTÃO 22 
De acordo com o texto, o desejo de ser esbelta como a Barbie 
A) está fazendo com que as meninas cuidem mais da saúde. 
B) está provocando nas meninas atitudes que levam os pais a não comprarem mais essa boneca. 
C) pode fazer mal às meninas tanto física quanto emocionalmente. 
D) está levando as meninas a pensar em coisas drásticas como cirurgia. 
 

QUESTÃO 23 
De acordo com o segundo parágrafo do texto, pode-se afirmar que 
A) nenhuma outra boneca consegue atrair tanto as garotas como a Barbie. 
B) as meninas, quando crescem, não querem mais ser como a Barbie. 
C) se tornar tão magra quanto a Barbie é algo impraticável. 
D) uma cinturinha como a da Barbie só é possível quando as meninas crescem. 

QUESTÃO 24 
Segundo o texto, uma garota que quer ser magra como a Barbie 
A) acaba passando uma imagem de menina fútil. 
B) pode vir a ter distúrbios alimentares. 
C) pode passar a vida inteira correndo atrás do corpo perfeito. 
D) acaba gastando muito dinheiro para obter esse resultado. 
QUESTÃO 25 
O texto mostra que há uma preocupação no sentido de 
A) a boneca ser criada num modelo que não explore a forma física, o que ocorre com relação a outras 

bonecas. 
B) as escolas instruírem as garotas sobre o perigo que está por trás da tentativa do corpo ideal. 
C) a boneca ser feita com mais segurança, considerando que é usada por crianças pequenas. 
D) as mães pararem de alimentar nas filhas a expectativa de que terão um corpo como o da Barbie. 
 

QUESTÃO 26 
Com relação ao texto, pode-se afirmar que 
A) as meninas, ainda garotinhas, já sonham com o corpo em forma e demonstram não estar contentes 

com o corpo que têm. 
B) as garotinhas, desde cedo, criticam as colegas, julgando-as fora do padrão de beleza que consideram 

ideal. 
C) as meninas já não brincam mais com outras bonecas que não sejam tão magras quanto a Barbie. 
D) as garotas já se esqueceram de como é prazeroso brincar e ser criança. 
 

QUESTÃO 27 
O texto revela que a boneca Barbie 
A) tem induzido as adolescentes a questionarem o atual padrão de beleza, o qual escraviza a mulher. 
B) tem interferido negativamente no comportamento das garotas, quando o assunto é a aparência. 
C) tem reforçado o que a mídia prioriza: um corpo escultural. 
D) tem disseminado o preconceito ao enfatizar a já existente aversão às bonecas mais rechonchudas. 
 

QUESTÃO 28 
No texto, a boneca Barbie  
A) é um modelo ideal de beleza para as garotas. 
B) é um desejo de consumo das garotas, as quais desprezam os outros brinquedos. 
C) é uma espécie de mito que aguça nas mulheres o culto à vaidade exagerada. 
D) é um brinquedo ao qual tem acesso as garotas de famílias com maior poder aquisitivo. 
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Processo Seletivo 2/2007 – Unimontes  

QUESTÃO 29 
Mattel, a fabricante da Barbie, 
A) abre espaço para a criação de bonecas Barbie menos magras. 
B) assegura que as garotas poderão ter um corpo como o da Barbie, se assim o desejarem. 
C) explora o sonho das garotas, fazendo-as crer que são tão perfeitas como a Barbie. 
D) diz que essa boneca dá às garotas a possibilidade de idealizarem o seu futuro. 
 

QUESTÃO 30 
“We need to be aware of that and take the appropriate action.” (linhas 9-10) 
A expressão “of that”, em destaque acima, faz menção, de acordo com o contexto, 
A) às vantagens da alimentação saudável para o corpo. 
B) aos resultados da ação dos nutricionistas. 
C) aos efeitos obtidos com a intervenção das escolas. 
D) à influência da Barbie sobre as gorotas. 
 
 
 
 

PROVA DE FÍSICA 
Questões numeradas de 31 a 45 

 
QUESTÃO 31   
Um objeto é lançado a partir do solo, verticalmente para cima, com velocidade inicial de 10 m/s. O 
tempo decorrido, desde o lançamento até o retorno do objeto ao solo, e a altura máxima atingida por ele 
valem, respectivamente, 
 
A) 2,0 s  e  5 m. 
B) 3,0 s  e  15 m. 
C) 2,0 s  e  10 m. 
D) 1,0 s  e  5 m. 
 
QUESTÃO 32   
Um pêndulo simples, de massa M e comprimento L (veja a figura), é colocado para oscilar, na Terra, ao 
nível do mar, sendo θ o ângulo inicial. Se o mesmo pêndulo for transportado para a Lua e colocado 
para oscilar a partir do mesmo ângulo inicial θ, podemos afirmar CORRETAMENTE que 
 
A) o pêndulo oscilará com um período menor. 
B) o pêndulo não oscilará por causa da ausência de gravidade. 
C) o pêndulo oscilará com o mesmo período e freqüência. 
D) o pêndulo oscilará com uma freqüência menor. 
 
 
QUESTÃO 33   
Um astrônomo registrou as posições, A, B e C, de um planeta em sua órbita em torno do Sol e 
constatou que as áreas S1, S2 e S3, conforme aparecem na ilustração abaixo, têm o mesmo valor. O 
intervalo de tempo ocorrido entre os registros das posições A e B foi de 3 meses terrestres. O “ano” 
desse planeta corresponde a 
 
A) 1 ano terrestre. 
B) 1/3 do ano terrestre. 
C) 3/4 do ano terrestre. 
D) 2 anos terrestres. 
 
 

Dado: g = 10 m/s2
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Processo Seletivo 2/2007 – Unimontes  

QUESTÃO 34   
Um fuzil automático dispara 600 balas por minuto. Cada bala tem uma massa igual a 4 g e velocidade 
inicial de 500 m/s. A força média de recuo do fuzil sobre o atirador, enquanto se processam os disparos, 
é igual a 
 

A) 20 N. 
B) 25 N. 
C) 30 N. 
D) 35 N. 
 
 
 
QUESTÃO 35   
O sistema ilustrado na figura abaixo se encontra num local onde a pressão atmosférica é 1 atm. Dentro 
do recipiente, um gás está a uma pressão capaz de manter uma coluna de mercúrio de altura  
H = 114 cm em relação ao nível da interface do gás com o mercúrio. A pressão do gás sobre a interface 
é  
 
 
A) 1,5 atm. 
B) 2,5 atm. 
C) 2,0 atm. 
D) 3,0 atm. 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 36   
Uma fenda simples é usada para produzir o fenômeno da difração com um feixe de luz vermelha, 
freqüência de 4×1014 Hz. Marque a alternativa cujo valor para a abertura da fenda possibilite que o 
fenômeno ocorra de forma mais intensa.  
 
A) 7,5 × 10-4 cm. 
B) 7,5 × 10-5 cm. 
C) 7,5 × 10-3  cm. 
D) 7,5 × 10-2 cm. 
 
 
 
QUESTÃO 37   
Uma massa de gás ideal, à temperatura de 27 °C, será transferida para outro recipiente de volume 20% 
maior. Para que a pressão do gás, nesse novo recipiente, seja igual à inicial, o gás deverá sofrer uma 
variação de temperatura igual a 
 
A) 50 °C. 
B) 60 °C. 
C) 30 °C. 
D) 40 °C. 
 
 
 
 
 

Dado:  c = 3 × 108 m/s 
(velocidade da luz no vácuo) 

gás

H = 114 cm 

P0 = 1 atm 

nível da interface
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Processo Seletivo 2/2007 – Unimontes  

QUESTÃO 38   
A figura abaixo ilustra um sistema em equilíbrio no qual duas esferas de massa M, carregadas com 
carga positiva Q, estão em vértices de um triângulo isósceles em que o ângulo entre os dois lados iguais 
é 2α = 90º. A alternativa em que a relação entre D e as grandezas K (constante elétrica), Q, M e g 
(módulo da aceleração da gravidade) está CORRETA é 
A) MgKQD 2= . 

B) MgQKD 2= . 

C) MgKQD = . 

D) 
Mg
KQD = . 

 
 
 
 
QUESTÃO 39   
São colocadas cargas puntiformes de módulo Q, positivas e negativas, nos vértices de um 
paralelepípedo de arestas a, b e c (veja a figura abaixo). O valor do potencial eletrostático no ponto P, 
no centro do paralelepípedo, é 
 
 
A) 2222 cbaKQ ++− . 

B) 2223 cbaKQ ++ . 

C) 2222 cbaKQ ++ . 
D) zero. 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 40   
Uma rádio normalmente opera nas seguintes faixas de freqüência: FM (88 a 108 MHz) e  AM (550 a 
1150 KHz). Sabendo-se que a velocidade das ondas eletromagnéticas vale 3,0 × 108 m/s, os valores que 
mais se aproximam do menor e do maior comprimentos de onda que podem ser captados por um rádio 
são, respectivamente, 
 
A) 2,9 m e 545 m. 
B) 5,5 × 105m e 1,08 × 108m. 
C) 0,55 m e 108 m. 
D) 1,6 × 1014 m  e  3,2 × 1016 m. 
 
QUESTÃO 41   
A temperatura cuja indicação na escala Fahrenheit supera em 42 unidades a correspondente indicação 
na escala Celsius é 
 
A) − 18,5 oC. 
B) − 74,0 ºC. 
C) 59,5 ºC. 
D) 12,5 oC. 
E)  
 

   P 

b 

a

c
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Processo Seletivo 2/2007 – Unimontes  

QUESTÃO 42   
A vergência, V, de um olho é igual ao inverso da distância focal. Considerando que a distância do 
objeto à lente do olho é de 25 cm e que a distância entre a lente do olho e a retina é de cerca de 2,0 cm, 
o valor da vergência, medida em dioptrias, é igual a 
 

A) 50. 
B) 54. 
C) 4. 
D) 6.  
 
 
QUESTÃO 43   
Na figura abaixo, representamos duas espiras circulares concêntricas conduzindo correntes em sentidos 
opostos. Seja r1 < r2 e i1 > i2. A intensidade do campo magnético resultante, BR, no centro das espiras, é 
dado CORRETAMENTE pela expressão 
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QUESTÃO 44   
Determine, aproximadamente, a potência desenvolvida por um motor 1.6 (∆V = 1,6 l), sabendo-se que 
ele opera com a pressão média de 8 atm, a 3500 rpm. 
 
A) 66,0 kW. 
B) 71,0 kW. 
C) 68,4 kW. 
D) 75,6 kW. 
 
QUESTÃO 45   
Em 1913, apenas dois anos após o Físico inglês Ernest Rutherford ter mostrado que o átomo possuía 
um núcleo, o grande físico dinamarquês Niels Bohr propôs um modelo para o átomo de hidrogênio que 
não apenas levava em conta a existência das linhas espectrais, mas predizia seus comprimentos de onda 
com uma precisão em torno de 0,02%. Os postulados que Bohr introduziu para seu modelo são: 
1) um átomo pode existir, sem irradiar energia, em qualquer um de um conjunto discreto de estados de 

energia estacionários; 
2) um átomo pode emitir ou absorver radiação apenas durante transições entre esses estados 

estacionários. A freqüência da radiação e, conseqüentemente, da linha espectral correspondente é 
dada por hfif = Ei −Ef  (h é a constante de Planck, cujo valor é 4,14 × 10−15eV.s). 

 

Um átomo absorve um fóton de freqüência 6,2 × 1014Hz. Com base no modelo de Bohr, a energia do 
átomo aumenta de, aproximadamente, 
A) 6,0 eV. 
B) 5,2 eV. 
C) 4,1 eV. 
D) 2,6 eV. 
 
 

Dado: 1 atm = 1,013 × 105 N/ m2
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Processo Seletivo 2/2007 – Unimontes  

PROVA DE MATEMÁTICA 
Questões numeradas de 46 a 60 

 
QUESTÃO 46 

Os valores de M, N e P, tais que 
1

P
1

NM
)1()1(

12

−
+

+
+=

−+
+

xxxxxx
x  para todo x real, 0,1 ≠≠ xx e 

,1−≠x  são, respectivamente, 
 
A) -1, 2 e 0. 
B) -1, 1 e 1. 
C) 1, -1 e 2. 
D) 1, -1 e 0. 
 
QUESTÃO 47 
A que taxa devem ser empregados R$5000,00 para que, durante um ano, um mês e dez dias, rendam 
R$400,00 de juros? 
 
A) 7,2% ao ano. 
B) 0,02% ao ano. 
C) 0,2% ao ano. 
D) 72% ao ano. 
 
QUESTÃO 48 
Um artesão faz um trabalho em 10 dias. O mesmo trabalho é feito por outro artesão em 15 dias. Se os 
dois trabalhassem juntos, quantos dias gastariam para fazer o trabalho? 
 
A) 6 dias. 
B) 5 dias. 
C) 12 dias e 12 horas. 
D) 9 dias. 
 
 
QUESTÃO 49 
Dois números a e b são tais que 0. <ba  e .0<+ ba  Então, é possível a seguinte situação: 
 
A) a e b são ambos negativos. 
B) a é positivo, b é negativo e o valor absoluto de a é maior que o de b. 
C) a é negativo, b é positivo e o valor absoluto de a é maior que o de b. 
D) a e b são ambos positivos. 
 
 
 
QUESTÃO 50 
Com os algarismos 2, 3, 4, 6, 7 e 8, quantos números ímpares de 4 algarismos distintos podemos 
formar? 
 
A) 210. 
B) 201. 
C) 102. 
D) 120. 
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QUESTÃO 51 
Se um retângulo tem perímetro igual a 2, então sua área é 
 
A) maior ou igual a 4. 

B) menor ou igual a .
4
1  

C) um valor entre 2 e 3. 

D) menor ou igual a 4 e maior que 3. 

 
QUESTÃO 52 
Resolvendo a equação 73 =x  em uma calculadora que tem a tecla ,log x obtêm-se os seguintes 
números: 
 
A) .3log7loge7log,3log −  

B) .7loge7log,3log 3  

C) .3log:7loge7log,3log  

D) .
3
7loge

3
7  

 

QUESTÃO 53 
O conjunto solução da inequação xxx 5321 22 −≤−<+  é 
 

A) .
2
12ou2|






 ≤<−−<∈ xxIRx  

B) .
2
13|






 ≤<−∈ xIRx  

C) { }.23| −<≤−∈ xIRx  

D) .
2
1ou2|






 ≤>∈ xxIRx  

 
QUESTÃO 54 
Na figura, BM é bissetriz de .B̂  O valor do ângulo y é 
 
A) 114º. 
B) 32º. 
C) 66º. 
D) 124º. 
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Processo Seletivo 2/2007 – Unimontes  

QUESTÃO 55 
Observe o prisma regular hexagonal abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
As afirmações abaixo são verdadeiras, EXCETO 
 
A) Os planos das faces AA’F’F e CC’D’D são paralelos. 
B) Os segmentos AB  e D'A'  são coplanares. 
C) Os segmentos AF  e  F'A'  determinam retas paralelas. 
D) O plano da face ABB’A’ é perpendicular ao plano da base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 56 
Cada uma das funções definidas abaixo é bijetora, EXCETO 
 
 
A)   }2{}1{: −→− IRIRf  

        
1
22)(

−
+=

x
xxf  

 
B)   IRIRf →:  

        1)( 3 += xxf  
 
C)   }1{*: −→ IRIRf  

        
x

xf 11)( −=  

 
D)   +→ IRIRf :  

        2)( xxf =  
 

A B 

C 
D E 

F 

A’ B’ 
C’ 

D’ E’ 

F’ 
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QUESTÃO 57 
Dada a função ,: IRIRf →  definida por ,.)( xxxf = o esboço de gráfico de 1−f  é 
 
A)                                                                                 C)                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B)                                                                                  D)                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 58 

O conjunto solução do sistema de equações lineares 




=−+
=++

2
4

zyx
zyx

 é dado por 

A) { }.|)1,3,( IRxxx ∈+−  
B) { }.|),3,( IRxxxx ∈−−  
C) { }.|)1,4,( IRxxx ∈−+−  
D) { }.|)4,13,2( IRxxxx ∈−−  
QUESTÃO 59 
O ponto da reta 2x3y +=  eqüidistante de )1,1(e)2,1(−  tem coordenadas 
 

A) ( ).2,2 −  

B) .
3
1,

3
1







 −  

C) .
2
1,

2
1







 −  

D) ( ).3,3 −  
QUESTÃO 60 

Sejam x e y números reais positivos. Considere as matrizes 







=

y
x
1

2
A  e .

1
1

B 







−

=
y

x
 Com base 

nessas informações, é CORRETO afirmar que os valores de x e y, de modo que se tenha B.A,A.B =  
são, respectivamente, 
 
A) .3e23  
B) .2e22  
C) .2e33  
D) .3e33  

x 

 y 

x 

 y 

x 

 y 

x 

 y 
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