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Instruções

1. A prova para admissão de estagiário(a) de Letras na Coordenadoria de Conteúdo Institucional da Diretoria de
Comunicação (CCI-Dcom/UFCA) terá duração máxima de 2h30, com início às 9h e término às 11h30 do dia 29
de abril de 2022.
2. A prova prevê doze questões de  múltipla escolha, nas quais apenas uma alternativa deve ser assinalada.
3. Será entregue a cada candidato(a) uma folha resposta para a indicação do gabarito. Será concedida apenas
uma folha resposta a cada candidato(a), que deverá ser preenchida, obrigatoriamente, com caneta esferográfica
azul ou preta.
5. Este caderno de prova deve ser devolvido ao fiscal de prova, junto à folha resposta, ao término da avaliação.
Candidatos que deixarem a sala de avaliação com quaisquer desses materiais serão automaticamente
desclassificados da seleção.



1ª QUESTÃO. Marque a alternativa em que o uso do hífen está correto, de acordo com
a norma-padrão da língua portuguesa.

a) Sub-humano
b) Semi-árido
c) Micro-ondas
d) Superromântico

2ª QUESTÃO. Considere o seguinte período:

“Água é importante e faz muito bem à saúde, mas em excesso, pode sobrecarregar os rins.”

A expressão "é importante", do ponto de vista sintático, representa:

a) Predicado verbal.
b) Advérbio de modo.
c) Predicativo do sujeito.
d) Predicado nominal.

3ª QUESTÃO. Sabendo-se que o radical cultura entra na composição de muitos vocábulos
com o significado de “criação, cultivo; cuidado, exame”, a palavra que tem seu
significado corretamente indicado é:

a) piscicultura: cultura de pêssegos;
b) triticultura: cultura de trigo;
c) monocultura: criação de macacos;
d) ranicultura: cultura de ramos alimentícios;

4ª QUESTÃO. Lygia Fagundes da Silva Telles, conhecida como "a dama da literatura
brasileira", foi uma das mais recentes perdas nacionais entre grandes personalidades
da Cultura no Brasil. A escritora faleceu em casa, de causas naturais, no último dia 3
de abril, em São Paulo.

Abaixo está o início de um conto de Lygia, denominado A Ceia.

“O restaurante era modesto e pouco frequentado, com mesinhas ao ar livre, espalhadas
debaixo das árvores. Em cada mesinha, um abajur de garrafa projetava sobre a toalha de
xadrez vermelho e branco um pálido círculo de luz.”

Todos sabemos que os termos de um texto podem indicar valores bem variados.
Nesse segmento, foram sublinhados alguns que funcionam como adjetivos; a
afirmação correta sobre um deles é:

a) o adjetivo “modesto” indica uma qualificação do restaurante por parte do narrador e
não é acompanhado de nenhum termo que o justifique;

b) o adjetivo “pouco frequentado” mostra uma qualificação do substantivo restaurante,
indicando uma clientela de elite;



c) os adjetivos “vermelho e branco”, que indicam características, podem trazer
informações implícitas sobre a nacionalidade da comida no local;

d) o adjetivo “pálido”, que indica uma relação, mostra uma intensidade da luz, com o
valor implícito de decadência e pouca qualidade do restaurante.

5ª QUESTÃO. Analise o trecho abaixo:

“O brasileiro Simcha Neumark, primeiro infectado com covid-19, em Israel, entrou para a
história ao ser também o primeiro paciente a receber o remédio da Pfizer, o Paxlovid, naquele

país”.

A palavra em destaque pode ser classificada como:

a) numeral
b) adjetivo
c) advérbio
d) substantivo

6ª QUESTÃO. Considere o seguinte período:

“As questões climáticas e os questionamentos sobre como a humanidade está alterando a
dinâmica do planeta acontecem em meio a mudanças nunca vistas antes”

Assinale a opção CORRETA.

a) O vocábulo "está" possui a mesma regra de acentuação de "daí".
b) As palavras "questões" e "vistas" são oxítonas não acentuadas.
c) Há dois vocábulos acentuados pela mesma regra.
d) A expressão "está alterando" é um verbo no infinitivo com sentido de presente.

7ª QUESTÃO. Assinale a alternativa que apresenta enunciado redigido de acordo com
a norma-padrão de concordância.

a) Em escolas, podem haver bastante arlequins entre seus alunos e professores.
b) Constatam-se frequentemente que nas empresas há os pseudos “clowns”.
c) Em quaisquer cenas domésticas, se revelam os arlequins que há nas diferentes

famílias.
d) Quando rimos com as “videocassetadas”, por certo se tratam de nossos monstrinhos

interiores que estão soltos.



8ª QUESTÃO. Na frase “Estima-se que muitas pessoas sofram algum transtorno psíquico
durante a pandemia.”, a forma verbal sublinhada está no modo:

a) infinitivo.
b) imperativo.
c) subjuntivo.
d) indicativo.

9ª QUESTÃO.

Amor é fogo que arde sem se ver

1 Amor é fogo que arde sem se ver,
2 é ferida que dói, e não se sente;
3 é um contentamento descontente,
4 é dor que desatina sem doer.
5 É um não querer mais que bem querer;
6 é um andar solitário entre a gente;
7 é nunca contentar-se de contente;
8 é um cuidar que ganha em se perder.
9 É querer estar preso por vontade;
10 é servir a quem vence, o vencedor;
11 é ter com quem nos mata, lealdade.
12 Mas como causar pode seu favor
13 nos corações humanos amizade,
14 se tão contrário a si é o mesmo Amor.

Luís Vaz de Camões (1524-1580)

Sobre o poema “Amor é fogo que arde sem se ver”, de Luís Vaz de Camões, marque a
alternativa correta:

a) O poeta utiliza-se do pensamento objetivo para apresentar um sentimento humano
intenso e complexo, o amor.

b) O poema do mestre português não é baseado num raciocínio que leva a uma conclusão.
c) Camões não exprime a dualidade desse sentimento de uma forma exemplar.
d) O poema se torna temporal enquanto o tema abordado é restrito.



10ª QUESTÃO. Considere o seguinte período:

“Para evitar a sede noturna, hidrate-se durante o dia, evite consumir álcool e alimentos salgados
e picantes antes de se deitar e consulte um médico para investigar outras possíveis causas.”

Na expressão "hidrate-se durante o dia", o sujeito é:

a) O pronome "se".
b) Inexistente.
c) Você.
d) Indeterminado.
e) O dia.

11ª QUESTÃO.  Assinale a proposição que NÃO contém erro gramatical:

a) Deveríamos urgentemente irmos as ruas para protestar sobre a medida arbitrária.
b) Na época, a penalidade eram somente multas, como por exemplo de cinco a vinte por

cento do dano causado ou que se poderia causar.
c) Agora se fala no trem-bala, cujo o edital foi lançado em clima de comício eleitoral faz

poucos dias.
d) No dia 20 último tivemos a alegria de recebermos vossa mensagem, excelência.

12ª QUESTÃO.  Assinale a alternativa para o uso CORRETO da crase.

a) À medida que o tempo passa, ela adoece ainda mais.
b) Regina andava à pé todos os dias.
c) Mário foi à Orlando.
d) Nenhuma das alternativas

13ª QUESTÃO. Leia o texto a seguir para responder a questão.

Vozes-Mulheres
(Conceição Evaristo)

A voz de minha bisavó
ecoou criança
nos porões do navio.
ecoou lamentos
de uma infância perdida.



A voz de minha avó
ecoou obediência
aos brancos-donos de tudo.

A voz de minha mãe
ecoou baixinho revolta
no fundo das cozinhas alheias
debaixo das trouxas
roupagens sujas dos brancos
pelo caminho empoeirado
rumo à favela

A minha voz ainda
ecoa versos perplexos
com rimas de sangue
e
fome.

A voz de minha filha
recolhe todas as nossas vozes
recolhe em si
as vozes mudas caladas
engasgadas nas gargantas.

A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato.
O ontem – o hoje – o agora.
Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância
O eco da vida-liberdade.

O texto de Conceição Evaristo pode ser considerado como texto literário porque
apresenta função

a) utilitária, com foco na mensagem que está sendo transmitida, pois recorre à repetição da
palavra “voz” nas seis estrofes do texto para tornar o texto mais claro e objetivo. b

b) emotiva, já que a prevalência da emoção naquilo que é dito se manifesta pela repetição
do termo “voz” ao longo do poema.

c) metalinguística, pois tem foco no código utilizado para transmitir a mensagem,
atentando, especificamente, para o emprego de novos vocábulos.

d) estética, com foco no plano da expressão, recriando o mundo com especial atenção à
forma como se diz; isso pode ser percebido por meio das palavras “vozes-mulheres”,
“brancodono” e “vida-liberdade”.



14ª QUESTÃO. Preencha as lacunas das frases com o que está colocado entre
parênteses.

◾ Informei ........... (aos/os) professores sobre o possível concurso para efetivos.

◾ Mora .............. (à/na) Rua das Torres e prefere ônibus ...........(a/do que) carro particular para
ir .............. (no/ao) centro da cidade.

◾ Gostaria de pedir peixe e carne bem ............... (passada/passados).

◾ Maria estava ............ (meio/meia) cansada, tomou apenas .............. (meio/meia) xícara de
chá e foi dormir, dizendo .............. (obrigado/obrigada) ao seu pai que .......... (a/lhe) olhava com
carinho.

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.

a) os • à • do que • ao • passada • meio • meia • obrigado • a
b) os • na • a • ao • passada • meio • meia • obrigada • a
c) aos • à • do que • no • passados • meio • meia • obrigado • lhe
d) aos • na • a • ao • passados • meia • meia • obrigado • lhe

15ª QUESTÃO. Assinale o item cujo vocábulo destacado foi empregado de forma
incorreta:

a) Não fazia coisa alguma senão criticar.
b) Partiriam dali a duas horas.
c) Não é fácil encontrar o porquê de toda essa confusão.
d) Tentou mostrar-se capaz de inúmeras tarefas afim de nos enganar.
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