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Identificação
Identificação Obrigatória!

1.

2.

Marcar apenas uma oval.

Vespertino

Noturno

Língua
Portuguesa

Prova contém 20 questões, dividas em gramática, interpretação de textos e 
literatura. 

Simulado CEPV 2020 - 2° Dia
Olá estudantes! O simulado do dia 06 de junho de 2020 contém 30 questões, sendo 20 de 
língua portuguesa e literatura e 10 de língua estrangeira (inglês ou espanhol), conforme sua 
opção escolhida. Se você optou por Espanhol, resolva apena a prova dessa língua, se optou 
por inglês, resolva a prova de língua inglesa. Cada questão contém apenas uma alternativa 
correta entre (a,b,c,d,e). A prova é inspirada no primeiro dia de segunda fase do vestibular da 
UEL e as questões de literatura se baseiam nas obras literárias cobradas pela UEL. No 
entanto, não aplicaremos a prova de redação na modalidade online, como é de costume em 
nossos simulados presenciais. ATENÇÃO! No final da prova, você saberá quantas questões 
acertou, mas fique atento que é de um total de 30 pontos que você precisa considerar e não 
40, apesar de conter 40 questões nesse Forms (Lembre: você optou por apenas uma das 
línguas estrangeiras e por isso sua pontuação fica entre 0 e 30). Ótima prova a vocês. Um 
abraço da Comissão de Simulados cursinho CEPV-UEL.
*Obrigatório

Nome Completo *

Turno *
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3. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Além de usar metros mais populares, utilizou-se da medida nova, especialmente
nas redondilhas que recriam, poeticamente, um quadro harmônico da vida e do mundo.

b) O tema do desconcerto do mundo é um dos aspectos característicos de sua
poesia barroca, presente, por exemplo, nos sonetos de inspiração petrarquiana.

c) Introduziu o estilo cultista em Portugal, em 1580, explorando antíteses e
paradoxos nos poemas de temática religiosa.

d) Autor mais representativo da poesia medieval portuguesa, produziu, além de
sonetos satíricos, a obra épica Os lusíadas.

e) Influenciado pelo Humanismo português, aderiu ao cânone clássico de
composição poética, gozando das inovações métricas e dos modelos greco romanos.

1 - (Mack-2002 adaptado). Assinale a alternativa correta sobre Camões. *
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4. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Os cavaleiros, representantes dos virtuosos cavaleiros cruzados, repreendem a
ousadia do Diabo em lhes dirigir as palavras.

b) Os cavaleiros representam o cristão hipócrita, tão criticado na obra vicentina,
justamente por sua soberba em agir como se a salvação já estivesse garantida,
afirmação justificada pelo tom em que se dirigem ao Diabo.

c) Os cavaleiros morreram nas “partes d’além”, em um combate contra Jerusalém a
fim de colocarem esse território sob domínio português.

d) Apesar de, na visão de Gil Vicente, os cruzados representarem, como o frade, o
cristão de virtudes corrompidas, eles se arrependem ao fim da peça e alcançam a
salvação.

e) No fragmento destacado, os Cavaleiros são recebidos pelo Diabo, o que já
assinala seus desvios em vida. O tom ríspido e odioso deles apenas confirma sua moral
corrompida.

2 - (UNICAMP adaptado) Leia o diálogo a seguir: *
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5. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) objetivavam o resgate de valores e conceitos sociais brasileiros.

b) buscavam descobrir, através da arte, a história da terra recém-descoberta.

c) estavam empenhados em conhecer um pouco mais sobre a arte brasileira.

d) firmar um pacto de cordialidade com os nativos da terra descoberta.

e) explorar a tão promissora nova terra.

3 - A famosa “Carta de achamento do Brasil”, mais conhecida como “A
carta de Pero Vaz de Caminha”, foi o primeiro manuscrito que teve como
objeto a terra recém-descoberta. Nela encontramos o primeiro registro de
nosso país, feito pelo escrivão do rei de Portugal, Pero Vaz de Caminha.
Podemos inferir, então, a seguinte intenção dos portugueses: *
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6. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Apenas I, III estão corretas.

b) Apenas I está correta.

c) Todas estão corretas.

d) Apenas III, IV estão corretas.

e) I,II,IV estão corretas.

4 - (UFES adaptado) O poema abaixo do "Boca de Inferno" representa uma
fase e um estilo da literatura brasileira. Leia o poema e as afirmativas
seguintes e assinale a alternativa CORRETA. *
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7. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) O ambiente é rural ou familiar.

b) O trovador assume o eu-lírico masculino: é o homem quem fala.

c) Têm origem provençal.

d) Expressam a 'coita' amorosa do trovador, por amar uma dama inacessível.

e) A mulher é um ser superior, normalmente pertencente a uma categoria social
mais elevada que a do trovador.

8. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) refletiu o pensamento da época, marcada pelo teocentrismo, o feudalismo e
valores altamente moralistas.

b) representou um claro apelo popular à arte, que passou a ser representada por
setores mais baixos da sociedade.

c) pode ser dividida em lírica e satírica.

d) em boa parte de sua realização, teve influência provençal.

e) as cantigas de amigo, apesar de escritas por trovadores, expressam o eu-Iírico
feminino.

5 - (Mackenzie) Assinale a alternativa INCORRETA a respeito das cantigas
de amor: *

6 - (Mackenzie) Sobre a poesia trovadoresca em Portugal, é INCORRETO
afirmar que: *
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9. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) uma forma de apresentar o índio em toda a sua realidade objetiva; o índio como
elemento étnico da futura raça brasileira.

b) um meio de reconstruir o grave perigo que o índio representava durante a
instalação da capitania de São Vicente.

c) um modelo francês seguido no Brasil; uma necessidade de exotismo que em
nada difere do modelo europeu.

d) um meio de eternizar liricamente a aceitação, pelo índio, da nova civilização que
se instalava.

e) uma forma de apresentar o índio como motivo estético; idealização com simpatia
e piedade; exaltação da bravura, do heroísmo e de todas as qualidades morais
superiores.

10. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) ironia romântica.

b) tendência romântica ao misticismo.

c) melancolia romântica.

d) aversão dos românticos à natureza.

e) fuga romântica para o sonho.

7 - (FAU-SP) O indianismo de nossos poetas românticos é: *

8 - *
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11. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) XVII – a alta aristocracia – conto.

b) XVIII – o mundo burguês – folhetim.

c) XVIII – o mundo burguês – crônica.

d) XIX – o mundo burguês – folhetim.

e) XIX – a alta aristocracia – crônica.

9 - (UEL) O romance é um gênero literário que veio a se desenvolver no
século ….., retratando sobretudo …..; era muito comum publicar-se em
partes, nos jornais, na forma de ….. . Preencha corretamente as lacunas
do texto acima, pela ordem: *
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12. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) modo - intensidade - modo.

b) modo - tempo - intensidade.

c) tempo - tempo - modo.

d) finalidade - tempo - modo.

e) finalidade - modo - intensidade.

10 - (Ufscar 2002) *
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13. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Somente a frase II está correta, pois o sujeito de FICAR deve ser um pronome do
caso reto.

b) Somente a frase II está correta, pois a preposição PARA exige o pronome do
caso reto.

c) Somente a frase I está correta, pois a preposição PARA exige o pronome do
caso oblíquo.

d) Uma vez que a preposição PARA aceita tanto o pronome do caso oblíquo quanto
o pronome do caso reto, as duas frases estão corretas.

e) Somente a frase I está correta, pois o pronome oblíquo faz parte do
complemento nominal.

14. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) dispneia, e suores noturnos.

b) trinta e três... trinta e três.

c) Diga trinta e três.

d) pulmão esquerdo e o pulmão direito...

e) ter sido e que não foi.

11 - (FEI) Observe com atenção as seguintes frases e depois assinale a
alternativa correta: I. Meu irmão pediu para mim ficar em silêncio. II.Meu
irmão pediu para eu ficar em silêncio. *

12 - (UNIFESP) *
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15. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) acumular capital humano

b) prepara-se desde a infância

c) competir no mercado de trabalho

d) comparar a meritocracia

e) favorecer a produção de trabalho

16. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Olhou para o cão, enquanto esperava que lhe _______ a porta (abrir).

b) É preciso que uma pessoa se ________ para encurtar a despesa. (trancar)

c) Deixa de luxo, minha filha, será o que Deus ________. (querer)

d) Por que foi que aquela criatura não ________ com franqueza? (proceder)

e) Se isso me ______ possível, procuraria a roupa. (ser)

13 - (VUNESP 2019) Leia o texto a seguir: Uma comparação que ajuda a
entender o ponto de vista de quem critica a meritocracia como sistema
de seleção e também por que ela tem relação com a desigualdade é que
o mercado de trabalho funciona como uma competição para a qual o
participante começa a se preparar desde a infância. As pessoas
acumulam capital humano, termo usado por economistas para
denominar o conjunto de capacidades, competências e atributos de
personalidade que favorecem a produção de trabalho. Para isso, contam
com três recursos: os privados, os públicos e seus próprios talentos – daí
a importância da educação. Como os recursos públicos e,
principalmente, os privados não são os mesmos para todos, ao observar
somente o final da corrida, vê-se que o sistema privilegia poucos.(Marília
Marasciulo, “Como a meritocracia contribui para a desigualdade”. Galileu.
https://revistagalileu.globo.com. Adaptado) Na passagem “Para isso,
contam com três recursos...”, o pronome em destaque retoma a seguinte
informação: *

14 - (UFMG) Em todas as alternativas, a lacuna pode ser preenchida com
o verbo indicado entre parênteses no subjuntivo, EXCETO em: *

https://www.google.com/url?q=https://revistagalileu.globo.com&sa=D&ust=1591822161554000&usg=AFQjCNEcYW-EaxIWsq7dxj15r36rCrw4SQ
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17. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) consiga – fará – descobriria.

b) consiga – fizer – descubra.

c) consigo – fizer – descobrir.

d) consigo – fizer – descubro.

e) consigo – fará – descobrirei.

18. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Só quero meio metro.

b) Parei no meio da avenida.

c) Comprei um metro e meio.

d) Achei-o meio triste.

e) Descobri o meio de acertar.

15 - (FUEL-PR) “Pode ser que eu __________ levar as provas, se você
_______ tudo para que eu __________ onde elas estão”. A alternativa que
corresponde à sequência correta é: *

16 - (CTA/Computação-SP) Assinale a alternativa em que “meio” funciona
como advérbio: *
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19. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) é importante controlar o desmatamento da floresta amazônica, como prevenção para
a ocorrência de certos fenômenos climáticos.

b) está havendo medição mais atenta da temperatura da água do Oceano Atlântico, para
evitar ocorrência de catástrofes naturais na região amazônica.

c) parece ter-se tornado praticamente impossível conter o efeito estufa, por não se
encontrarem soluções para suas consequências, em todo o planeta.

d) especialistas em alterações climáticas divergem ao estabelecer associação entre a
seca no Amazonas e os furacões nos Estados Unidos.

e) desmatar nem sempre ocasiona efeitos prejudiciais à vida dos moradores, pois a água
das chuvas garante o nível mais cheio nos rios.

17 - (UFC-CE) A questão baseia-se no texto apresentado abaixo: *
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20.

21. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) a valorização da produção agrícola de um país depende do seu sistema de
previsão de safras.

b) as bolsas de mercadorias garantem lucros ou, pelo menos, evitam prejuízos aos
países que exportam produtos agrícolas em grande escala.

c) acordos mundiais que atendam aos interesses de produtores e consumidores
não devem ser estimulados, pelas dificuldades que esses entendimentos implicam.

d) um excelente meio de valorizar a produção de um país é competir com
produtores do porte dos que atuam em regiões como Nova Iorque, Londres ou Chicago.

e) informações privilegiadas no setor de produção agrícola para exportação
garantem grandes lucros a alguns grupos "bem informados".

(UEL) ATENÇÃO: TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES (18 e 19):

18 - De acordo com o primeiro parágrafo do texto: *
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22. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) o Brasil não terá mais problemas de suprimento do mercado interno com
produtos básicos quando diminuir a exportação de produtos agrícolas.

b) um adequado sistema de previsão de safras permitiria ao Brasil deixar de
importar produtos alimentícios, como, por exemplo, o trigo.

c) a produção de álcool a partir da cana-de-açúcar coloca o Brasil entre os
principais participantes do mercado internacional.

d) um eficiente sistema de previsão de safras agrícolas garantiria ao Brasil o
controle não só de aspectos externos, como também de internos, no setor de alimentos
e de energia.

e) a previsão de safras é importante para todos os países no que se refere,
unicamente, ao planejamento das culturas de exportação.

19 - O segundo parágrafo do texto permite inferir corretamente que: *
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23. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais.

b) evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis.

c) aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo.

d) abraçar a campanha, desenvolvendo projetos sustentáveis.

e) consumir produtos de modo responsável e ecológico.

Inglês

10 questões de múltipla escolha.
OBS: Se você optou pela prova de Espanhol, pode pular para próxima seção no final dessa 
página. Boa prova!

20 - Responda de acordo com a imagem: *
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24. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) as doenças do coração atacam dez mil pacientes.

b) as doenças do coração ocorrem na faixa dos dezesseis anos.

c) as pesquisas sobre doenças são divulgadas no meio acadêmico.

d) jovens americanos são alertados dos riscos de doenças do coração.

e) maior nível de estudo reduz riscos de ataques do coração.

25. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) who – who – whose.

b) that – which – which.

c) which – that – whose.

d) which – what – of which.

e) who – what – what.

1 – Leia o texto a seguir. "Going to university seems to reduce the risk of
dying from coronary heart disease. An American study that involved 10
000 patients from around the world has found that people who leave
school before the age of 16 are five times more likely to suffer a heart
attack and die than university graduates." Word Report News. Magazine
Speck Up. Ano XIV, nº 170. Editora Camelot, 2001 (ENEM) Em relação às
pesquisas, a utilização da expressão university graduates evidencia a
intenção de informar que:

2 – (PUCCamp-SP) Fill in the gaps:Charles: Here’s a list of guests ____ will
be at the party, Jane, John Steverson....Jane: ____ is he?Charles: He’s the
one ____ photograph is in all the papers.Jane: Oh, I see.
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26. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

27. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) any part

b) the large part

c) some part

d) the longest part

e) the greatest part

3 - Leia a tirinha a seguir:

4 – (UEA- Adaptada) Leia e responda. In 1750 the Treaty of Madrid
certified the transfer of most of the Amazon basin to the Portuguese
side, greatly contributing to the continental size of what is now BrazilA
palavra most, em “certified the transfer of most of the Amazon basin to
the Portuguese side”, poderia ser corretamente substituída por:
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28. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) decide tirar a neve do quintal para convencer seu pai sobre seu discurso.

b) culpa seu pai por exercer influência negativa na formação de sua personalidade.

c) comenta que suas discussões com o pai não correspondem às suas
expectativas.

d) conclui que os acontecimentos ruins não fazem falta para a sociedade.

e) reclama que é vítima de valores que o levam a atitudes inadequadas.

5 - Leia a Tirinha a seguir:
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29. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

6- Leia o texto a seguir, que é de uma campanha publicitária da década
de 1960, e responda à questão:
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30. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) O combate à AIDS e a melhoria do ensino universitário.

b) A promoção da igualdade de gêneros e a erradicação da pobreza.

c) A redução da mortalidade adulta e a criação de parcerias globais.

d) A parceria global para o desenvolvimento e a valorização das crianças.

e) A garantia da sustentabilidade ambiental e o combate ao trabalho infantil.

7 - Leia a questão a seguir:
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31. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Those wise Englishmen keep their gold watches in saves.

b) Those wise Englishmen keep his gold watches in a save.

c) Those wise Englishmen keep their golds watches in a safe.

d) Those wise Englishmen keep their golds watches in safes.

e) Those wise Englishmen keep their gold watches in safes.

8 – (MACKENZIE) The plural of “That wise English-man keeps his gold
watch in a safe” is:
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32. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

9 – Leia a tirinha a seguir e responda à pergunta.
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33. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) “Neither, in fact, are the programmers themselves, who have grown up writing
softwares to run on a single engine – serially, that is, not in parallel”.

b) “For 50 years we’ve done things one way, and now we’re changing to a different
model”.

c) “Within a decade we will likely see chips with 100 cores, maybe more, Rattner
says”.

d) “Moore’s Law has held true, making computers cheaper and faster and more
powerful”.

e) “Writing programs for them is incredibly difficult and timeconsuming”.

Espanhol

10 questões de múltipla escolha.
OBS: Se você optou por responder a prova de Inglês e já respondeu ela, pode pular 
esta seção no final dessa página e finalizar sua prova. Mas, se sua opção é responder 
Espanhol, siga as questões e ótima prova!

34. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) [...] diciendo lo que realmente pensamos [...].

b) [...] , jamás se enterará de quién lo escribió [...].

c) [...] hacer público lo privado [...].

d) [...] empieza a regular lo que compartimos [...].

e) [...] roza lo moralmente permitido [...].

10 - (FATEC) Das frases reproduzidas a seguir, aquela que traz exemplos
de graus de comparação está na alternativa:

1-(UEL 2019) Assinale a alternativa em que o artigo “lo” exerce, por si só, a
função de pronome complemento de objeto direto na frase.
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35. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) além; mais cerceadas.

b) além; mais próximas.

c) aquém; mais cerceadas.

d) aquém; mais próximas.

e) aquém; mais limitadas.

36. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) el – lo – uno

b) lo – el – un

c) lo – lo – un

d) el – el – uno

e) lo – el – uno

2-(UEL 2019) Leia a frase a seguir.

3-(PUC RS/2016) Leia o parágrafo e seleciona as palavras corretas para
completar os espaços. Sin duda _____ más bello de la vida, es decir, _____
sentimiento más osado y atrevido de la vida es la felicidad que _____ ha
podido experimentar. As palavras que completam corretamente os
espaços estão reunidas em:



10/06/2020 Simulado CEPV 2020 - 2° Dia

https://docs.google.com/forms/d/1_4Epg25jOUq4nlVbQ7UJ5xMDUqYfgXLPiGniDtPj8wY/edit 26/31

37. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) se trata de un sustantivo ambiguo

b) es del género masculino

c) admite los dos géneros masculino-femenino

d) así se evita un sonido desagradable

4-(UECE/2005) La labor1 para reducir el hambre en el mundo ha sido inútil
y los actuales niveles de malnutrición son “intolerables”, consideró
recientemente la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) en una reunión en la que destacó que la guerra ha
reemplazado el clima y a los desastres naturales como la principal causa
del hambre3.“Es para mí un pesar, más de ocho años después4 de la
Cumbre2 Mundial de la Alimentación, tener5 que informar nuevamente
que no hemos hecho progresos en la consecución de los objetivos fijados
en ella (para el año 2015)”, afirmó el director de la FAO al participar en el
acto inaugural del 31 periodo de sesiones del Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial.Manifestó, asimismo, que “la persistencia de los
niveles6 de malnutrición se cobra un alto precio.” Como ejemplo de ello7
mencionó la reducción de la capacidad de aprendizaje de las personas, la
capacidad de trabajar y la reducción de ingresos, entre otras cosas.
“Cada año que el hambre se mantiene al ritmo actual hay8 una pérdida de
producción que supera los 500 mil millones de dólares. El hambre socava
el progreso social y económico,” subrayó.En un informe prestado durante
la reunión, la FAO señaló que, entre 1992 y 2003, más del 35% de las
emergencias alimentarias fueron causadas por conflictos y problemas
económicos, comparado con alrededor del 15% desde 1986 a 1991.El
organismo indicó que 36 países enfrentan una escasez grave de
alimentos; 23 de ellos se encuentran en África9, la región más afectada,
seguida por Asia y América Latina. “Hoy en día, los conflictos armados
son la principal causa del hambre mundial, y los efectos del VIH/sida y el
cambio climático no están muy10 detrás,” dijo la FAO en el reporte.El
funcionario manifestó que, siguiendo las enseñanzas de estos países en
la reducción del hambre, la prioridad absoluta para reducir la malnutrición
es el crecimiento agrícola sostenible y el aumento de la producción de los
agricultores.Al encuentro del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial,
efectuado en la sede de la FAO, en Roma, asistieron más de 150 países y
el objetivo fue evaluar el progreso en la lucha contra el hambre dentro de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).Durante cuatro días, los
participantes aportaron ideas e iniciativas para avanzar en el
objetivo11.Texto publicado en periódico peruano, en mayo de 2005.
Adaptado El uso del artículo masculino delante del sustantivo “hambre”
(ref.3) se justifica puesto que:
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e) nenhuma das anteriores

38. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Los posesivos pueden ejercer la función de adjetivos o pronombres. Los
adjetivos posesivos sufren apócope, pero los pronombres posesivos no.

b) Los adjetivos posesivos pueden venir acompañados de los artículos
determinados.

c) Si el posesivo está pospuesto al sustantivo es átono, pero si está antepuesto es
tónico.

d) Los posesivos varían en género y en número en sus formas átonas o tónicas.

e) nenhuma das anteriores.

39. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) niños.

b) conflictos.

c) mundo.

d) guerra.

e) escuela.

5- (PUC GO/2012)En la selección de Balada de um palhaço, se usan
muchos posesivos. En español, diferentemente del portugués, los
posesivos pueden ser apocopados o no. La apócope se define como la
pérdida de una o más letras de una palabra en determinados contextos
lingüísticos. A seguir, marque la opción que explica correctamente el uso
de los posesivos y/o de sus apócopes en español:

6 - (UFPB/2000)
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40. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Os deuses maias criaram os homens dotados de livre arbítrio para, a partir dos
princípios da razão e da liberdade, ordenarem igualitariamente a sociedade.

b) A exemplo das narrativas que predominavam no período homérico da Grécia antiga, os
mitos expressam uma forma de conhecimento científico da realidade.

c) Na busca de um princípio fundante e ordenador de todas as coisas, como ocorre na
mitologia grega, a narrativa mítica justifica as bases de legitimação de organização política e
de coesão social.

d) Assim como nos povos Quiché da Guatemala, também os mitos gregos procuram
explicar a arché, a origem, a partir de um elemento originário onde está presente o milho.

e) Para certas tradições de pensamento, como a da escola de Frankfurt, o iluminismo
representa a superação completa do mito.

7-(UEL 2009)
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41. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) I e IV.

b) II e III.

c) III e IV.

d) I, II e III.

e) I, II e IV.

8- (UEL 2006) Mi entrañable señor Cervantes
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42. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) vuestra, tú, tú.

b) su, usted, ella.

c) tus, usted, tú.

d) tu, tú, tú.

e) tu, vos, usted.

43. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) al hecho de arrepentirse.

b) a la oveja negra.

c) al rebaño.

d) al pasar de los años.

e) al lejano país.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

9-(UFMS/1998)Complete os espaços com pronome pessoal ou
possessivo. Observe a concordância. O texto abaixo é um poema XXI do
livro Rimas, de Gustavo Adolfo B écquer. “¿Qué es poesía? dices mientras
clavas en mi pupila _____ pupila azul. ¿Qué es poesía? Y _____ me lo
preguntas?Poesía… eres _____ .”

10-(UFTM/2012)
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