
Vestibular 2008
1ª Fase

LÍNGUA PORTUGUESA

Instruções Gerais:

No dia de hoje (11/11), você deverá elaborar uma Redação e responder as
questões de Língua Portuguesa e Inglês.
Você terá 4 horas para realizar as três provas.
O verso das páginas poderá ser utilizado para rascunho. Os rascunhos não
serão considerados, em nenhuma hipótese, para efeito de correção. 
As repostas das questões, bem como a redação, deverão ser redigidas nos
espaços destinados a elas, com letra legível e, obrigatoriamente, com
caneta azul ou preta.
Desconsidere a numeração presente no canto inferior direito de cada
questão.
Não se esqueça de assinar as tarjetas das capas de todos os cadernos
de prova, no local indicado.
Não se identifique em nenhuma das folhas do corpo da prova, pois isso
implicará risco de anulação.

Instruções para a prova de Língua Portuguesa:

A prova de Língua Portuguesa é composta por três questões, valendo 100
pontos no total, assim distribuídos: Questão A – 40 pontos (sendo 15
pontos para o subitem a, 15 pontos para o subitem b e 10 pontos para o
subitem c); Questão B – 20 pontos (sendo 10 pontos para o subitem a e 10
pontos para o subitem b); e Questão C – 40 pontos (sendo 15 pontos para
o subitem a, 15 pontos para o subitem b e 10 pontos para o subitem c). 

Bom trabalho!

•

•
•

•

•

•

•

•



Abaixo foi transcrita uma pequena passagem do capítulo “A borboleta preta”, do romance
Memórias Póstumas de Brás Cubas. Leia-a, observando os recursos estilísticos,
sobretudo aqueles manifestados na forma de utilização das classes gramaticais para a
produção especial de sentidos. 

“O gesto brando com que, uma vez posta, começou a mover as asas, tinha
um certo ar escarninho, que me aborreceu muito. Dei de ombros, saí do quarto; mas
tornei lá, minutos depois, e achando-a ainda no mesmo lugar, senti um repelão dos
nervos, lancei mão de uma toalha, bati-lhe e ela caiu. 

Não caiu morta; ainda torcia o corpo e movia as farpinhas da cabeça.
Apiedei-me; tomei-a na palma da mão e fui depô-la no peitoril da janela. Era tarde;
a infeliz expirou dentro de alguns segundos. Fiquei um pouco aborrecido,
incomodado.” 

ASSIS, Machado de. Obra Completa. Rio de Janeiro, Aguilar, 1971. p. 552.

Questão A

A.a) Observe e analise as expressões do primeiro trecho, destacadas abaixo. Tendo em
vista que inscrevem um olhar do narrador, identifique e nomeie a figura criada por elas. A
seguir, nomeie também a figura criada pela seqüência de ações resultantes desse olhar  e
discorra sobre seu efeito de sentido. (1)

“O gesto brando com que, uma vez posta, começou a mover as asas, tinha um certo ar
escarninho, que me aborreceu muito.”
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A.b) No segundo parágrafo, constrói-se um sentido de contradição do narrador em relação
às suas ações manifestadas no primeiro. Escolha três expressões verbais que justifiquem
essa contradição e as analise no contexto da passagem. (2)

A.c)  Tendo como base a ambígua relação entre a borboleta preta e o narrador,
desenvolva uma análise mais aprofundada, levando em consideração a leitura do livro,
sobre o efeito de sentido produzido pela figura da sinédoque “farpinhas da cabeça” e
“na palma da mão”. (3)
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Texto para as questões B e C

“Fabiano esfregou as mãos satisfeito e empurrou os tições com a ponta da
alpercata. As brasas estalaram, a cinza caiu, um círculo de luz espalhou-se em
redor da trempe de pedras, clareando vagamente os pés do vaqueiro, os joelhos
da mulher e os meninos deitados. De quando em quando estes se mexiam,
porque o lume era fraco e apenas aquecia pedaços deles. Outros pedaços
esfriavam recebendo o ar que entrava pelas rachaduras das paredes e pelas gre-
tas da janela. Por isso não podiam dormir. Quando iam pegando no sono,
arrepiavam-se, tinham precisão de virar-se, chegavam-se à trempe e ouviam a
conversa dos pais. Não eram propriamente conversa: eram frases soltas,
espaçadas, com repetições e incongruências.”

RAMOS, G. Vidas Secas. São Paulo: Livraria Martins Editora, s/d. p.66.

Questão B

“Fabiano esfregou as mãos satisfeito e empurrou os tições com a ponta da alpercata.
As brasas estalaram, a cinza caiu, um círculo de luz espalhou-se em redor da trempe
de pedras, clareando vagamente os pés do vaqueiro, os joelhos da mulher e os
meninos deitados.”

B.a) As ações de Fabiano nesse primeiro trecho desencadearam outras ações com
efeitos plásticos e semânticos no contexto. Partindo dessa afirmação, analise, nas
orações    destacadas em itálico, os sentidos criados pela seqüência dos verbos, tanto
sob o ponto de vista físico, quanto sob o ponto de vista simbólico, denunciando o
estado das personagens. (4)
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B.b) Em clareando vagamente os pés do vaqueiro, os joelhos da mulher e os meninos
deitados, Graciliano Ramos se vale de técnicas que se assemelham às do cinema, como
se fosse o olhar da câmera. Explique esse mecanismo e contextualize seu efeito de
sentido com base na obra lida. (5)

Questão C

“De quando em quando estes se mexiam, porque o lume era fraco e apenas aquecia
pedaços deles. Outros pedaços esfriavam recebendo o ar que entrava pelas rachaduras
das paredes e pelas gretas da janela. Por isso não podiam dormir. Quando iam pegando
no sono, arrepiavam-se, tinham precisão de virar-se, chegavam-se à trempe e ouviam a
conversa dos pais. Não eram propriamente conversa: eram frases soltas, espaçadas, com
repetições e incongruências.”

C.a) O caráter realista da descrição se vale de vocábulos de natureza concreta que
imprimem formas distintas de sensações à expressão verbal. Escolha três palavras de
categorias gramaticais diferentes que sejam decisivas na construção da cena visual e
justifique as suas escolhas. (6)
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C.b) Na passagem, o modo “descritivo” de narrar e o uso de determinados núcleos de
sujeito em relação aos predicados verbais sugerem uma forma de desumanização, de
reificação dos meninos. Explique esse procedimento valendo-se de elementos do texto. (7)

C.c)  Assinalando alguns termos dos três últimos períodos da passagem, temos: “Por isso
não podiam dormir. Quando iam pegando no sono, arrepiavam-se, tinham precisão de
virar-se, chegavam-se à trempe e ouviam a conversa dos pais. Não eram propriamente
conversa: eram frases soltas, espaçadas, com repetições e incongruências.”

No trecho, o que se percebe é a ocorrência do efeito de negatividade incidindo sobre duas
ações por motivos diferentes. Analise a natureza dos referidos motivos dentro do contexto
do romance. (8)
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Vestibular 2008
1ª Fase
INGLÊS

Instruções Gerais:

No dia de hoje (11/11), você deverá elaborar uma Redação e responder as
questões de Língua Portuguesa e Inglês.
Você terá 4 horas para realizar as três provas.
O verso das páginas poderá ser utilizado para rascunho. Os rascunhos não
serão considerados, em nenhuma hipótese, para efeito de correção. 
As repostas das questões, bem como a redação, deverão ser redigidas nos
espaços destinados a elas, com letra legível e, obrigatoriamente, com cane-
ta azul ou preta.
Desconsidere a numeração presente no canto inferior direito de cada
questão.
Não se esqueça de assinar as tarjetas das capas de todos os cadernos
de prova, no local indicado.
Não se identifique em nenhuma das folhas do corpo da prova, pois isso
implicará risco de anulação.

Instruções para a prova de Inglês:

A prova de Inglês é composta por três questões, valendo 100 pontos no
total, assim distribuídos: Questão A – 30 pontos; Questão B – 30 pontos; e
Questão C – 40 pontos. 
Não se esqueça: todas as questões devem ser respondidas em inglês.
A nota de corte da prova de Inglês é 3,0.

Bom trabalho! 
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This article is about the political aspects of climate change.  Read the text and answer the
questions below.  You are advised to read the questions carefully, giving answers that are
of direct relevance and written in English.

Climate Change and Economic Development

Introduction
The average temperature of the earth's surface has risen by 0.74 degrees Celsius since the late
1800s. It is expected to increase by another 1.8° C to 4° C by the year 2100 - a rapid and profound
change - should the necessary action not be taken.  The principal reason for this increase is
150 years of industrialization: the burning of ever-greater quantities of oil, gasoline, and coal, the
cutting of forests, and the practice of certain farming methods.  These activities have increased the
amount of "greenhouse gases" in the atmosphere, especially carbon dioxide, methane, and nitrous
oxide. Such gases exist naturally: they are critical for life on earth; but in augmented and increasing
quantities they are pushing the global temperature to artificially high levels and altering the climate.

The current warming trend is expected to cause extinction: many plant and animal species, already
weakened by pollution and loss of habitat, are not expected to survive the next 100 years. Human
beings, while not threatened in the same way, are likely to face increasing difficulties: recent severe
storms, floods, and droughts, for example, appear to indicate more frequent "extreme weather
events"; the sea could reach the heavily populated coastlines of certain countries, contaminating
freshwater supplies for billions of people, and causing mass migrations or even the disappearance
of some nations entirely; agricultural production is expected to decrease in most tropical and
sub-tropical regions; and the range of diseases, such as malaria, may expand.

Political Aspects
Global warming is a "modern" problem - complicated, involving the entire world, tangled up with
difficult issues such as poverty, economic development, and population growth.  Since major effects
from climate change now appear inevitable, it is vital for countries and communities to take practical
steps to protect themselves from the likely disruption and damage that will result.

Traditions and habits may limit the lifestyle choices that are available, yet when thousands and even
millions of people make choices that add unnecessarily to the global warming problem, the effects
can be considerable.  However, if customers and citizens, especially in industrialized countries,
become strongly interested in combating global warming and are willing to buy products that cut
emissions, new processes and technologies might be invented that would greatly reduce or even
solve the problem. 

Developing Economies
Between 1990 and 2000, the total greenhouse-gas emissions of industrialized countries actually
declined slightly (by 5.6 per cent), but that reflected unusual circumstances: because of the steep
and painful drop in economic output of the countries of Eastern Europe and the former Soviet Union,
which were shifting from centrally planned to market economies, emissions in those nations fell by
37 per cent. However, now the Eastern European "economies in transition" are growing again, and
their emissions are rising. The real work, what is really needed - worldwide economic progress
combined with reduced emissions - has yet to be accomplished.
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There are problems with economic competition: if laws and regulations around the world are not
equally demanding, businesses in countries that do not require greenhouse-gas reductions will be
able to operate more cheaply and sell their products at lower prices (at least in the short term) than
businesses in countries that require more climate-friendly behaviour. Multinational corporations may
shift their factories to places where regulations are less restrictive.

Governments, businesses, and people are going to have to make difficult choices and take painful
steps: this requires political will.  Meanwhile, however, the world, of course, is also facing many other
problems that require attention and sacrifice.

Adapted from a text by UNFCCC © 2007 UNFCCC
http://unfccc.int/essential_background/feeling_the_heat

Question A

This question tests your understanding of the text and your ability to identify and
paraphrase the relevant pieces of information.

You must answer in full sentences, using your own words.

• What are the possible consequences of climate change, according to the text? (1,2,3)
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Question B

This question tests your ability to express yourself in a manner that is clear, precise and
relevant.

The text mentions the role played by “lifestyle choices” in contributing to climate change.
It states that: “when … millions of people make choices that add unnecessarily to the
global warming problem, the effects can be considerable”. 

• In your opinion, what sort of individual choices contribute to climate change? How
serious do you consider such choices to be?  State your own view, giving an informed 
and thoughtful argument. You should write about 100 words. (4,5,6)
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Question C

This question tests your ability to construct a balanced, considered and fluent argument, in
the form of a short composition.

The quotes below were taken from reports on poverty and on 'sustainable development'.
Read both quotes and answer the question below.

“There can be no higher priority than the right to live with dignity.”

© Copyright Amnesty International Publications 2005
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGPOL340092005?open&of=ENG-AGO

“The concept of sustainable development …considers that while development may be essential to
satisfy human needs and improve quality of life, it should occur in such a way that the capacity of
the natural environment to meet present and future needs is not compromised.”

© 2007 UNESCO  http://www.unesco.org/science/psd/sd/sd.shtml

•
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To what extent is there a conflict between developing countries' needs to combat povety
and the need to take action on  climate  change? Try to present a balanced  and
logical discussion, structuring your answer well and justifying all your arguments.  
You should write about 120 words. (7,8,9)



| DIREITO GV | PROVA DE INGLÊS |

6



Vestibular 2008
1ª Fase

REDAÇÃO
Instruções Gerais:

Aguarde a autorização para abrir o caderno e iniciar a prova

No dia de hoje (11/11), você deverá elaborar uma Redação e responder as
questões de Língua Portuguesa e Inglês.
Você terá 4 horas para realizar as três provas.
O verso das páginas poderá ser utilizado para rascunho. Os rascunhos não
serão considerados, em nenhuma hipótese, para efeito de correção. 
As repostas das questões, bem como a redação, deverão ser redigidas nos
espaços destinados a elas, com letra legível e, obrigatoriamente, com
caneta azul ou preta.
Desconsidere a numeração presente no canto inferior direito de cada
questão.
Não se esqueça de assinar as tarjetas das capas de todos os cadernos
de prova, no local indicado.
Não se identifique em nenhuma das folhas do corpo da prova, pois isso
implicará risco de anulação.

Instruções para a prova de Redação:

A Redação deverá ocupar, no mínimo, 30, e, no máximo, 50 linhas. 
A prova de Redação vale 100 pontos, distribuídos segundo os critérios:
adequação ao tema: 10 pontos; coesão sintática no desenvolvimento do
discurso e correção sintática de regência, concordância e colocação: 40
pontos; coerência semântica na articulação lexical do discurso: 40 pontos;
correção gramatical (acentuação, ortografia, etc): 10 pontos.
A redação terá nota zero caso haja fuga total ao tema. 
A nota de corte para a prova de Redação é 3,0.

Bom trabalho!
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Veja, leia e relacione as mensagens-estímulo apresentadas abaixo. Elas servem de
suporte à proposta de Redação.

I. Imagem 

| DIREITO GV | PROVA DE REDAÇÃO |

2

Salgado,S. Trabalhadores. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p.23 



II. Texto I

“Da reconstituição do homem livre e sem posses como uma categoria social
concluiu-se que nos ajustamentos entre grupos dominantes e dominados se entrelaçam as
duas 'faces' constitutivas da sociedade: de um lado, a área que tendia a ordenar-se
conforme ligações de interesses, de outro, os setores articulados por via de associações
morais. A presença desses princípios opostos de organização das relações sociais
permitiu que fosse levada ao extremo a assimetria do poder, nada limitando a
arbitrariedade do mais forte e reforçando a submissão do mais fraco.

Todavia, essas condições mesmas de existência do homem pobre conduzem, no
limite, à possibilidade de sua afirmação como pessoa.  A raiz dessa possibilidade se
encontra na referida constelação de associações morais e ligações de interesse. Destas
duas formas de relações sociais, as baseadas em interesse prevaleceram nos grupos
dominantes, pois delas dependia a preservação mesma da ordem estabelecida.”

Franco, M. S. de C. Homens livres na ordem escravocrata. São Paulo: Editora UNESP, 1983. p.106.

III. Texto II

“Ao contrário do que ocorreu nos tempos modernos, a instituição da escravidão na
antiguidade não foi uma forma de obter mão-de-obra barata nem instrumento de
exploração para fins de lucro, mas sim a tentativa de excluir o labor das condições da vida
humana. Tudo o que os homens tinham em comum com as outras formas de vida animal
era considerado inumano.(...) E a verdade é que o emprego da palavra 'animal'  no
conceito de animal laborans, ao contrário do outro uso, muito discutível, da mesma palavra
na expressão animal ratinonale, é inteiramente justificado. O animal laborans é, realmente,
apenas uma das espécies animais que vivem na terra - na melhor das hipóteses a mais
desenvolvida.”

Arendt, H. A condição humana. São Paulo: Forense Universitária.10 edição, 2007. p.95.

PROPOSTA

Tanto a imagem mostrada pela fotografia quanto as apresentações discursivas
realizadas pelas pensadoras manifestam uma situação evidente e bastante discutida
pela cultura em seus meios próprios de expressão. 

Elabore um texto dissertativo em que as relações entre “condição humana” e
“trabalho” formem o eixo temático a partir do qual você vai construir seus argumentos.
Realize-o da forma mais coesa e mais coerente possível, discutindo, de maneira
convincente, a linha de reflexão que for desenvolver. Dê um título que sintetize seu texto
em seu conjunto. 
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