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ProvadeConhecimentosEspecíficos

Língua Portuguesa
Tipo1–Branca
InformaçõesGerais

1. Vocêreceberádofiscaldesala:
a) uma folha de respostas destinada à marcação das
respostasdasquestõesobjetivas;
b) esse caderno de prova contendo 30 (trinta) questões
objetivas, cada qual com cinco alternativas de respostas
(A,B,C,DeE).
2. Verifique se o caderno está completo, sem repetição de
questõesoufalhas.Casocontrário,notifiqueimediatamenteo
fiscaldesalaparaquesejamtomadasasdevidasprovidências.
3. As questões objetivas são identificadas pelo número situado
acimadoseuenunciado.
4. Aoreceberafolhaderespostas,vocêdeve:
a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome,
número de inscrição e o número do documento de
identidade;
b) ler atentamente as instruções para o preenchimento da
folhaderespostas;
c) marcar na folha de respostas o campo relativo à
confirmação do tipo/cor de prova, conforme o caderno
quevocêrecebeu;
d) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com
canetaesferográficadetintaazuloupreta.
5. Duranteaaplicaçãodaprovanãoserápermitido:
a) qualquertipodecomunicaçãoentreoscandidatos;
b) levantardacadeirasemadevidaautorizaçãodofiscalde
sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone
celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor,
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica
digital, controle de alarme de carro etc., bem como
relógiodequalquermodelo,óculosescurosouquaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro
etc. e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido
e/ou borracha. Tal infração poderá acarretar a
eliminaçãosumáriadocandidato.
6. O preenchimento da folha de respostas, de inteira
responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográficadetintaindeléveldecorpretaouazul.Nãoserá
permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.

7. O tempo disponível para a realização da prova é de
duashoras,jáincluídootempoparaamarcaçãodafolhade
respostas.
8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de
respostas,nãosendopermitidoanotarinformaçõesrelativas
às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o
própriocadernodeprova.
9. Oscandidatosinscritosparaumadisciplinaterãoduashoras
pararealizaçãodaprovaesomentepoderãoseretirardasala
após60(sessenta)minutosdeaplicação,contudosemlevar
ocadernodeprova.
9.1. Ocandidatopoderálevarocadernodeprovasomente
nos últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o
términodaaplicação.
10.Oscandidatosinscritosparaduasdisciplinasterão4(quatro)
horaspararealizaçãodaprovaesomentepoderãoseretirar
dasalaapós90(noventa)minutosdeaplicação,contudosem
levarocadernodeprova.
10.1. Ocandidatopoderálevarocadernodeprovasomente
nos últimos 60 (sessenta) minutos que antecedem o
términodaaplicação.
11.Ao terminar a prova, entreguea folha de respostas ao fiscal
da sala e deixe o local de prova. Caso você se negue a
entregar,seráeliminadodoconcurso.
12.A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos
nafolhaderespostas.
13.Oscandidatospoderãosersubmetidosasistemadedetecção
de metais quando do ingresso e da saída de sanitários
durantearealizaçãodaprova.Aosairdasala,aotérminoda
prova,ocandidatonãopoderáusarosanitário.
14.Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão
divulgados no dia 18/11/2013, no endereço eletrônico
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pebsp.
15.O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos
preliminares será das 0h00min do dia 19/11/2013 até as
23h59mindodia20/11/2013,observadoohoráriooficial,no
endereço www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pebsp, por
meiodoSistemaEletrônicodeInterposiçãodeRecurso.
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LínguaPortuguesa

As gramáticas de língua portuguesaensinam que os advérbios
demodosãoformadoscomosufixoͲmente,anexadoàforma
femininadoadjetivo.
Assinale a alternativa que indica a frase cujo advérbio
documentaessaformação.
(A) “O poder de observação aguda é comumente chamado de
cinismopelaspessoasquenãoopossuem”.(BernardShaw)
(B) “Façaoquevocêpuder,masprovavelmentevocênãoserá
capaz”.(SaulGorn)
(C) “O maior suplício da vida civilizada é a obrigação de
responderpolidamenteaosimbecis”.(MadamedeBeauvais)
(D) “Apreguiçaandatãodevagar,queapobrezafacilmentea
alcança”.(Confúcio)
(E) “Meu único lazer é a preguiça, que naturalmente descarta
todososoutros”.(anônimo)

01
Observeachargeaseguir.

04


Assinaleaalternativaqueanalisaadequadamenteasituaçãode
ensinoacimarepresentada.
(A) A situação interlocutiva, por ser informal, justifica a
utilizaçãodavariaçãoutilizadapeloprofessor.
(B) A variação linguística a ser ensinada na escola, como
mostraacharge,temqueestaradequadaàregiãodopaís
emqueessaescolaselocaliza.
(C) As variações da língua portuguesa devem ser igualmente
estudadas na escola, pois são imprevisíveis as situações
comunicativasemquesevãoinserirosalunos.
(D) Aescola,aocontráriodoquepensaoprofessordacharge,
deve dar acessibilidade à norma culta da língua,
democratizando o acesso à variação de mais prestígio
social.
(E) Oprofessordachargecertamenteacreditaqueseusalunos
pertencemaumacamadasocialdemenoracessoàcultura
e adota uma variação linguística que lhe permite mais
interatividade.

Entre os advérbios a seguir, aquele que apresenta um desvio
emsuaformaçãoé
(A) cortesmente.
(B) legalmente.
(C) simplesmente.
(D) burguesmente.
(E) baixamente.

05
Nas alternativas a seguir ocorrem tipos de superlativização,
àexceçãodeuma.AssinaleͲa.
(A) “Dentro de cada pequeno problema há um grande
problemalutandoparasair”.(anônimo)
(B) “A maior falha do homem é empenharͲse de forma
escandalosamente apaixonada por coisas antes de
descobrirquantoelasvalem”.(F.Hebbel)
(C) “Minha vida tem um elenco bom pra cacete, mas eu não
consigoentenderatrama”.(A.Brilliant)
(D) “Se você pensa que o problema está supercomplicado,
espereaténósoresolvermos”.(anônimo)
(E) “Montanhasnãopodemservencidas,excetoporcaminhos
chatos,chatos,chatos...”(Goethe)

02
Em termos argumentativos há quatro tipos básicos de
manipulação:tentação,intimidação,seduçãoeprovocação.Na
hipotética venda de um automóvel, a frase que apela para a
provocaçãoé
(A) Seu vizinho acaba de adquirir um novo modelo de
automóvelparaamulher;vocêvaideixarasuaandarapé?
(B) Comprandohojeumdenossosnovosmodelos,vocêrecebe
grátisumaparelhoGPS.
(C) Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje! Vá hoje
mesmo à Feira de Automóveis Guará e adquira um novo
modeloapreçodefábrica.
(D) Osnovosmodelossãoumpassaporteparaaelegância.
(E) Osnovosmodelostrazemtodaamodernidadeparavocê.

06
Assinaleaalternativaemqueaabreviaturadeumpronomede
tratamentoestáequivocada.
(A) VossasMajestades/VV.MM.
(B) SuaExcelência/S.Excia.
(C) VossaSenhoria/V.Sa.
(D) VossaSantidade/V.S.
(E) SuaAlteza/S.A.
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10

Umadascaracterísticasdasconstruçõessintáticasmodernasé
o reduzido emprego de “cujo”, já apontado por Sírio Possenti
em “Mal comportadas línguas” (p. 37). Assinale a alternativa
queapresentaosegmento–retiradodessemesmolivro–que
comprovaessaafirmativa.
(A) “Quando as pessoas que definem o padrão mudaram de
comportamento sem darͲse conta de que mudaram, isso é
umsinaldostempos.
(B) “Responda primeiro às questões das quais tem certeza da
resposta, desse modo você está utilizando bem o tempo
disponíveldaprova”.
(C) “Oleitorpoderiaimaginar,eestariaequivocado,queestou
caçando erros para aconselhar os distraídos a terem mais
cuidadocomousodenossalíngua”.
(D) “Alguém poderia alegar que se trata de despreparo, que
nem os melhores escritores conhecem nossa língua, que a
maltratam”.
(E) “Se os fatos mostram que a pressão aumenta ou diminui
conformeaaltitude,elesadaptamsuacrença,deformaque
setornaimpossíveltestáͲla:...”.

Asalternativasaseguirapresentamfrasesqueexemplificamo
empregodalinguagemcoloquial,àexceçãodeuma.AssinaleͲa.
(A) “Nomeiodocaminhotinhaumapedra”(CarlosD.deAndrade)
(B) “Nemnãotenhocarnemais...”(MáriodeAndrade)
(C) “Eu te gosto, você me gosta, / desde tempos imemoriais”
(CarlosD.deAndrade)
(D) “Nem todos sabem se a gente aprecia essa comida!”
(MartinhodaVila)
(E) “Haviamuitasfestasnaquelasredondezas!”(FernandoSabino)

11
Muitosgramáticosapontamasfrasesdotipo“Medáumcopo
de vinho!” como equivocadas, apoiados na regra que diz que
não se pode começar frase com pronome pessoal oblíquo
átono.
Assinale a alternativa que indica o comentário correto sobre
essefatogramatical.
(A) Osgramáticosestãoperfeitamentecorretosjáque,defato,
os pronomes átonos só podem ser empregados
encliticamente.
(B) Os gramáticos estão totalmente equivocados, já que, na
frase destacada não se trata de pronome pessoal, mas de
ummodalizador.
(C) A regra indicada está formulada erradamente, já que não
háoutrapossibilidadedecolocaçãopronominal.
(D) A regra indicada este perfeitamente correta, mas não se
aplica ao pronome da frase, que é tônico na pronúncia
brasileira,enãoátono.
(E) Os gramáticos estão corretos, já que o padrão da língua
culta, que é a linguagem literária, nunca abonou esse
emprego.

08
Examineasfrasesaseguir,daautoriadeescritoresmodernistas.
1. “Quando vieram me chamar para o almoço, ainda me
encontraram encantado diante da roda preguiçosa...” (J. L.
doRego)
2. “Estepovoquermepassaraperna”.(C.D.deAndrade)
3. “Pensava que daí a pouco poderia se sentar junto à
caminhadodoente”(RaqueldeQueirós)
Essas frases mostram que, nos exemplos selecionados, os
escritoresbrasileiros
(A) empregam irregularmente os pronomes pessoais oblíquos
emlocuçõesverbais.
(B) seguem rigorosamente o emprego de pronomes pessoais
recomendadopelanormacultadalíngua.
(C) adotam a próclise ao auxiliar nas locuções formadas por
auxiliar+infinitivo.
(D) defendem uma posição arcaica diante da liberdade
defendidapelosmodernistasmaisortodoxos.
(E) contrariam a regra segundo a qual os pronomes pessoais
oblíquospodemvirsoltosentredoisverbos.

12
Altere, no período a seguir, a forma verbal da oração
condicionalparaofuturodosubjuntivo.
“Eu,sevisseotimeantes,desistiria daaposta,pormais
quemedoesse”.
Como as formas verbais sublinhadas deveriam ser escritas,
segundoanormaculta?
(A) ver–desistiria–doesse.
(B) vir–desistirei–doa.
(C) ver–voudesistir–doesse.
(D) ver–desistirei–doa.
(E) vir–desisto–doa.

09
Assinaleaalternativaqueindicaumposicionamentodiferente
dos demais quanto ao emprego de preposição com verbos de
movimento.
(A) “Depois voltou em casa, fechou muito bem as janelas e
portas...”(GuimarãesRosa)
(B) “Quando chegaram na pensão era noitinha e todos já
estavamdesesperados”(MáriodeAndrade)
(C) “D. Francisquinha deixara até de vir, após meses de
assiduidade,naminhacasa”(J.L.doRego)
(D) “...baleou o outro bem na nuca e correu em casa, onde o
cavalooesperava...”(GuimarãesRosa)
(E) “Quando Macunaíma voltou à praia, se percebia que
brigaramuitolánofundo”(MáriodeAndrade)

13
Emumadedicatóriadeumdeseuslivros,G.K.Chestertondizia
o seguinte: “À raça humana, à qual tantos dos meus leitores
pertencem”.
Comessadedicatória,oautorpretende
(A) destacaraqualidadeintelectualdeseusleitores.
(B) criticaraimbecilidadedegrandenúmerodepessoas.
(C) mostrarqueseusleitorespertencemaumaelitecultural.
(D) homenageararaçahumanaporsuasqualidadessuperiores.
(E) indicarqueseuslivrossãodedifícilcompreensão.
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17
Observeachargeaseguir.


Nachargeocorreumacorrespondênciaentreduaslinguagens:
alinguagemdomundovirtualeadomundohumano.
Assinaleaalternativaemqueacorrespondêncianãoestábem
estabelecida.
(A) deletar=destruir
(B) fazerumbackup=protegerͲse
(C) enviarumeͲmail=comunicarͲse
(D) criarumblog=exporͲse
(E) salvarumdocumento=retificar



(QUINO,Mafalda.)

Para que as ações referidas por Miguelito possam construir
humor,énecessárioqueelas
(A) estejamorganizadasemsequênciacronológica.
(B) serelacionemaoatocompulsivodecomprar.
(C) possuamalgumarelaçãosemânticaentresi.
(D) serefiramamensagenspublicitáriasdaTV.
(E) demonstremfaltadeculturadosespectadores.

18
Leiaosegmentoaseguir.
“...a grande parte dos candidatos tem entre 20 e 30
quilos, mas seguida de perto pelos que têm entre 40 e
50quilos”.
O verbo ter aparece duas vezes, uma sem acento gráfico e
outracomacento.AcentuaͲseasegundaforma
(A) paraconcordarcomentre40e50quilos.
(B) porserummonossílaboátono.
(C) porserumaoxítonaterminadaemͲem.
(D) paraconcordarcom“agrandeparte”.
(E) paraindicaraflexãodaterceirapessoadoplural.

15

19
Assinale a alternativa que indica o par de palavras que
apresenta
estruturalmente
flexão
de
gênero
(masculino/feminino).
(A) homem/mulher
(B) gato/gata
(C) bode/cabra
(D) jacaréͲmacho/jacaréͲfêmea
(E) bolso/bolsa


A charge acima se estrutura sobre uma figura de linguagem
denominada
(A) ironia.
(B) hipérbole.
(C) eufemismo.
(D) metáfora.
(E) paradoxo.

20
OcronistaFernandoSabinodeclarou,certavez,que“Viverfaz
mal à saúde, envelhece, cria rugas, dá reumatismo, ataca os
rins,ofígadoeocoração”.
Aoriginalidadedessepensamentoéade
(A) criarumarelaçãofalsaentrecausaeconsequência.
(B) encontrarumaexplicaçãoparaalgoinexplicável.
(C) produzirumasituaçãodehumornegro.
(D) tirarconclusõesdepremissasfalsas.
(E) gerarumaenumeraçãodedadosincoerentes.

16
Assinaleaalternativaqueindicaafrasequeapresentaumerro
deconcordâncianoempregodapalavrasublinhada.
(A) Oscandidatosenfrentaramfilasmonstroparaasinscrições.
(B) Asprovasrosasãodiferentesdasprovasdeoutrascores.
(C) Asturmasdeprimeiraesegundasérieschegaramantesdas
outras.
(D) Amexicanafoieleitacampeãdisparadodotorneio.
(E) OsuniformesverdesͲescuropertencemaosmilitares.
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Leiaofragmentoaseguirerespondaàsquestões21e22
“AchaͲse ali sozinha e sentada ao piano uma bela e
nobre figura de moça. As linhas do perfil europeu
desenhamͲse distintamente entre o ébano da caixa de
piano, e as bastas madeixas ainda mais negras do que
ele”.

25
No dia 31 de agosto de 2013, o jornal O Globo publicou o
seguinte comentário: “A vitalidade do livro de bolso. Formato
completa60anosnaFrançaeresisteaoseͲbooks”.
Essapequenareferênciadestaca,emrelaçãoaolivrodebolso,
aseguintecaracterística:
(A) seuaumentodevendas,apesardopreço.
(B) seubaixopreçoapesardareduçãodevendas.
(C) seudesaparecimento,apesardobaixopreço.
(D) suamodernidade,apesardoseͲbooks.
(E) suapermanênciaapesardamodernidade.

(BernardoGuimarães)

21
Ogênerotextualaquepertenceessesegmentoé
(A) expositivo, pois fornece dados de uma realidade
desconhecidadoleitor.
(B) narrativo,poismostraumasequênciacronológicadefatos.
(C) descritivo,poisapresentaumaseleçãodedadossobreuma
realidade.
(D) argumentativo, pois defende uma opinião estética com
argumentos.
(E) injuntivo,poisordenaomundosegundoumavisãopessoal.

26
Imaginemos que as frases a seguir formam parte de redações
de alunos do nível médio. Sobre essas frases, alguns
professoresfizeramanotações.
Assinaleaalternativacujaanotaçãolhepareçainadequada.
(A) “A paz é um bem discreto do qual só nos damos conta de
queexistequandoestádepartida”/Frasemalformulada:
tentereescreverafrasecomoempregode“cujo”.
(B) “A velhice é um momento onde você não pode mais fazer
certascoisas”./Erronoempregode“onde”;substituaͲo.
(C) “Milharesdevelaspodemseracesasdeumaúnicavelaea
vida da vela não será encurtada”. / Evite repetição de
palavrasidênticas.
(D) “O verdadeiro segredo do sucesso é exigir muito de si e
estar satisfeito com o que se faz”. / Falha de paralelismo;
reescrevaoperíodo.
(E) “A imaginação muitas vezes nos conduz a mundos que
nuncafomos”./Cuidadocomaregência!

22
Nomesmofragmento,oadjetivoquesedeveclassificarcomo
adjetivoderelaçãoé
(A) bela.
(B) nobre.
(C) europeu.
(D) bastas.
(E) negras.

23
Assinale a alternativa que não se estrutura em uma
comparação.
(A) “O conceito de direitos humanos está sendo transformado
numpalavrão”.(BorisCasoy)
(B) “A vida é como o pânico num teatro em fogo”. (JeanͲPaul
Sartre)
(C) “Uma tese normal de doutorado não passa de uma
transferênciadeossos,deumcemitérioparaoutro”. (Frank
Dobie)
(D) “Sou extraordinariamente paciente – desde que as coisas
sejamfeitasdomeumodo”.(MargaretThatcher)
(E) “ErguiaͲse a cantora como Vênus nascendo da espuma do
mar,oucomoumanjosurgindodentrebrumasvaporosas”.
(BernardoGuimarães)

Opensamentoacimaestádeacordocomaseguintedefinição
do“escreverbem”:
(A) escreversegundoaexpectativadopúblicoͲalvo.
(B) escreverdeformaadequadaàsituação.
(C) escreverdeformagramaticalmentecorreta.
(D) escreverdeformacultaeelaborada.
(E) escreversegundomodelosdeescritoresclássicos.

24

28

27
“Obomescritornãomostranenhumsinaldeesforço:o
queescreveéexatamenteoqueomomentoexige!”
(Nouailles)

Assinaleaafirmativaqueétotalmentecoerente.
(A) “Viva todos os dias como se fosse o último. Um dia você
acerta”.(LuísFernandoVeríssimo)
(B) “Vamos passar quinze dias no Egito e depois vamos ao
Cairo”.(RosaneColordeMello)
(C) “O Plano Cruzado não morreu! Vai ressuscitar na semana
quevem!”(JoséSarney)
(D) “Nocapitalismo,quempagaéquemnãotemcomopagar!”
(Nouailles)
(E) “Adoroahumanidade.Oquenãosuportosãoaspessoas”.
(CharlesSchultz)

“Dvorak arrastouͲse pelo corredor da gruta, com
cuidado,poisnãoqueriadenunciarsuapresençaaosde
fora.EscorregouatéabordadopequenolagoesentouͲ
se, colocando o pé ferido dentro da água, que logo se
tingiu de vermelhoͲclaro. EsticouͲse para trás e tentou
descansar”.
Nessecaso,écorretoclassificaressesegmentodetextocomo
(A) narrativocomsegmentosdescritivos.
(B) descritivocomsegmentosnarrativos.
(C) exclusivamentenarrativo.
(D) narrativo,comsegmentosdescritivoseargumentativos.
(E) exclusivamentedescritivo.
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Observeachargeaseguir:


Ohumordacenaseapoianaquebradeumaexpectativaque,
nacharge,sematerializanofatodeoassaltante
(A) praticarassaltoaumalivraria.
(B) preocuparͲsecomoensinodeLínguaPortuguesa.
(C) exigirumdicionárioemvezdedinheiro.
(D) utilizarumalinguagemcultaemumasituaçãopopular.
(E) indicar dificuldades de aprendizado da nova acentuação
gráfica.

30
Escreverbemésaberescolheravariantelinguísticaadequadaa
cadasituaçãoconcretadecomunicação.
Nas alternativas a seguir, as variantes linguísticas são
compatíveiscomogênerodotextoindicadoentreparênteses,
àexceçãodeuma.AssinaleͲa.
(A) “Os problemas mais graves de nossa vida social estão
relacionados a problemas de educação”. (Introdução a um
textodissertativo)
(B) “Tuquetáquerendoesculhambáanossafesta,sabequea
coisapodeacabápegandopravocê”(Ameaçafeitaporum
presidiárioaumcompanheirodecela)
(C) “Não espere, esperando, espere vivendo”. (Pensamento
inseridonumdicionáriodecitações)
(D) “A história que começou há duas décadas se materializa
hoje com a chegada definitiva deste programa social que
vai retirar da miséria absoluta grande parte de nossa
população”. (Discurso de uma autoridade numa
comunicaçãosolene)
(E) “Hoje, quando já fazem mais de dez anos que começamos
esse programa de apoio a nossos universitários, chegamos
nesta situação de conforto...” (Discurso de professor
universitárioaseuspares)
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