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O cartum, adaptado de Jules Feiffer, traz o tema desta redação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tema: A importância da leitura. 

  
 Redija um texto dissertativo, de 20 a 30 linhas, sobre o tema dado, no qual você exponha suas ideias de forma 
clara, coerente e em conformidade com a norma culta da língua, sem se remeter a nenhuma expressão do texto 
motivador. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
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LÍNGUA PORTUGUESA  
 
1. Qual opção contém um período com o emprego inadequado 

da vírgula? 

(A) “No combate entre um texto apaixonante e leitor, o romance 
ganha sempre por pontos, enquanto o conto deve ganhar 
por nocaute.” 

(B) “Por que nossa linguagem comum, tão cômoda e fácil, 
torna-se obscura e ininteligível quando usada em contratos 
e testamentos?” 

(C) “Cada frase de um adulador, é composta de um sujeito, um 
predicado e um cumprimento.” 

(D) “Os mais profundos pensamentos filosóficos acham-se, já, 
preparados na linguagem.” 

(E) “A poesia é a anotação de uma resposta, mas a distância 
entre essa resposta é quase ilegível e inaudível.” 

 

2. Em qual opção o pronome relativo que não tem função de 
sujeito? 

(A) “O projeto está em todas as aulas que comportam os 
conteúdos socioambientais no currículo.” 

(B) “Causou um grande impacto o jogo sutil de luminosidade 
que confere volume e uma imprecisão à figura de Mona 
Lisa.” 

(C) “Mona Lisa já não é nem antiga nem moderna. É tão 
encantadora e misteriosa que se tornou atemporal.” 

(D) “Eles tomam refrigerante de garrafas retornáveis e rejeitam 
produtos que vêm com muitas embalagens.” 

(E) “Acho fantástica a quantidade de conselhos que recebo para 
tomar extrato de própolis.” 

 

3. Considerando as regências verbal e nominal, qual a opção 
que contém os termos ou expressões que completam 
adequadamente as lacunas? 

1. “O ninho ______ se refere o título é, simbolicamente, o 
apartamento ______ o casal passa a viver depois que os 
filhos se mudam de país.” 

2. “O pedido, ______ os músicos de bar estão mais do que 
habituados, foi atendido antes que pudesse passar pela 
cabeça do espectador do documentário Um homem de 
moral, de Ricardo Dias.” 

3. “O mistério detetivesco é um jogo ______ o autor dá 
algumas pistas sobre a solução, mas de forma indireta.” 

4. “O único objetivo da piada é surpreender o ouvinte com a 
rapidez ______ o homem esquece as coisas.” 

(A) a quem; cujo; ao qual; que; a que 

(B) a que; onde; ao qual; em que, com que 

(C) a que; onde; a que; no qual; que 

(D) de que; em que; a que; onde; com que 

(E) ao qual; em que; ao qual; onde; a que 

 

 

 

4. Assinale a opção que classifica corretamente a oração em 
negrito, no período seguinte. 

“O lazer estimulou a produção das enzimas de limpeza de 
uma maneira tão eficiente que os voluntários recuperaram 
sua capacidade de ler.” 

(A) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

(B) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 

(C) Oração subordinada adverbial causal. 

(D) Oração subordinada adverbial consecutiva. 

(E) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

 

5. Dados os períodos seguintes, sobre o emprego do onde, 

I. “Na secretaria, onde divide sua mesa com quatro 
auxiliares, Carlos continua sendo controlador.” 

II. “Ainda em fase de reformas, o museu biográfico e literário 
Guilherme de Almeida deslocou seus cursos e atividades 
temporariamente para a Casa das Rosas, na avenida 
Paulista, em São Paulo, onde oferece o curso “Tradução 
literária e poética – procedimentos”. 

III. “Uma forma de tentar resolver ou pelo menos atenuar a 
evasão nessa escola seria a implantação de um projeto 
social como uma cooperativa, onde as famílias 
aprenderiam a fazer algo.” 

IV. “O santuário foi construído na colina de Tepeyac onde se 
vê, ainda hoje, exposto o manto, com as feições da 
virgem, conservadas intactas depois de 470 anos.” 

verifica-se que está corretamente empregado 

(A) em I, II, III e IV. 

(B) apenas em I e II. 

(C) apenas em II e III. 

(D) em II, III e IV. 

(E) apenas em I e IV. 

 

6. Dados os períodos abaixo, 

I. “Deveríamos levar a sério o fato de que os erros de escrita 
dos alunos equivalem aos das opções dos grandes 
escritores de outras épocas.” 

II. “As ocorrências produzidas pelos alunos dos ensinos 
médio e universitário iniciam orações adjetivas, remetem a 
um sintagma anterior e tem função de adjunto adverbial.” 

III. “Hoje, foi completamente esquecido muitos dos poetas que 
frequentavam a escola mais antiga.” 

IV. “Treinamentos como os realizados por Íris com atores que 
devem reproduzir sotaques lembram o realizado quando 
se insere palavras de língua estrangeira em diálogos.” 

pode-se dizer que houve violação quanto à concordância verbal 

(A) somente em I e II. 

(B) somente em I, II e III. 

(C) somente em II e IV. 

(D) somente em III e IV. 

(E) somente em II, III e IV. 

 



Universidade Estadual de Alagoas Primeiro dia – Todos os grupos 9/AGO/2009 

Vestibular UNEAL 2009   3

7. Quais as funções sintáticas das expressões em negrito no 
texto abaixo? 

“A habilidade dos melhores jogadores de ioiô chega a ser 
equiparada à de malabaristas.” [...] Pena que a esmagadora 
invasão dos brinquedos eletrônicos e dos games da internet 
tenha afastado do dia a dia infanto-juvenil um divertimento tão 
gostoso, inofensivo e salutar.” 

(A) Adjunto adnominal; adjunto adnominal; adjunto adnominal. 

(B) Complemento nominal; complemento nominal; complemento 
nominal. 

(C) Complemento nominal; adjunto adnominal; complemento 
nominal. 

(D) Aposto; adjunto adnominal; objeto indireto. 

(E) Aposto; objeto indireto; complemento nominal. 

 

8. Dados os períodos seguintes, quanto ao uso de há e a, em 
negrito, 

I. “A TV Minuto, do metrô de São Paulo, retomou a notícia 
há coisa de um mês e meio.” 

II. “A TV do metrô resumiu a coisa toda a duas linhas.” 

III. “A situação comunicativa impunha, claro, economia: 
mensagens curtas, para monitor, duas linhas + foto, 
exibidas a tempo da leitura de um público que pode saltar 
do vagão a qualquer hora.” 

pode-se dizer que há correção em 

(A) I, somente. 

(B) I e II, somente. 

(C) II e III, somente. 

(D) II, somente. 

(E) I, II e III. 

 

9. Com relação ao texto abaixo, assinale a opção que contém 
uma informação errada, quanto a aspectos da             
norma-padrão da língua portuguesa. 

 
1 
 

3 
 

5 
 

7 

“Para entender um texto, o leitor não precisa apenas 
conhecer a língua em que ele foi escrito. Há uma série de 
outros filtros de instruções que podem dar-lhe uma ideia 
errada do texto, se interpretados erradamente: ler uma 
notícia de jornal como se fosse um conto, ler um conto como 
se fosse um poema, ler um poema como se fosse uma 
carta...” 

 
(A) No trecho “Há uma série de outros filtros [...] se 

interpretados corretamente” (linhas 2-4), há uma oração 
sem sujeito. 

(B) A locução verbal podem dar (linha 3) é bitransitiva. 

(C) A palavra se (linhas 4, 5 e 6) classifica-se como conjunção 
subordinativa condicional. 

(D) As expressões a língua (linha 2) e uma série de outros 
filtros de instruções (linhas 2 e 3) têm função de objeto 
direto. 

(E) A expressão do texto (linha 4) é um complemento nominal. 

 

10. Qual a função sintática da expressão em negrito, no período 
seguinte? 

“Um dos brinquedos mais antigos do mundo, o ioiô já era 
conhecido na China há 4 mil anos.” 

(A) Adjunto adverbial 

(B) Aposto 

(C) Sujeito 

(D) Complemento nominal 

(E) Complemento verbal 

 

Com base na leitura e compreensão sistêmica do texto a seguir, 
responda as questões 11 e 12.  
 

Presidiários classe A 

 

   O clima de pavor que o PCC instaurou em São Paulo no meio 
do mês passado, com rebeliões em presídios, assassinatos, 
tiroteios e atentados generalizados, não apaga uma façanha 
nas prisões paulistas. O Instituto Paulo Montenegro (IPM) e o 
Ibope Opinião mediram o nível de alfabetização da população 
carcerária e chegaram a resultados inesperados. A pesquisa 
envolveu 800 presos em 32 presídios da capital e do interior 
paulista, excluindo-se os Centros de Detenção Provisória. O 
instrumento usado foi o Indicador de Analfabetismo Funcional 
(Inaf), aplicado para medir as habilidades de leitura e de escrita 
dos brasileiros entre 15 e 64 anos. 

   A pesquisa mostra que a taxa de analfabetismo dos presos é 
de 4%, contra 7% da população do Brasil e 5% do Sudeste. Ou 
seja, enquanto o nível de alfabetismo funcional básico da 
população é de 38% e o do Sudeste é de 36%, o dos 
presidiários de São Paulo é de 50%. A margem de erro da 
amostra é de três pontos percentuais, com 95% de confiança. 
 
(Revista Língua Portuguesa, Ano I, Nº 8, jun. 2006. p.11 
Adaptado) 

 
11. No enunciado “O clima de pavor que o PCC instaurou em 

São Paulo...”, o termo grifado exerce a função de 

(A) conjunção subordinativa integrante. 

(B) pronome relativo. 

(C) pronome indefinido. 

(D) preposição. 

(E) artigo. 

 

12. No período “A pesquisa envolveu 800 presos em 32 
presídios da capital e do interior paulista, excluindo-se os 
Centros de Detenção Provisória.” O elemento grifado 
introduz 

(A) uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio. 

(B) uma oração subordinada substantiva objetiva direta. 

(C) uma oração coordenada sindética. 

(D) uma oração adjetiva reduzida de gerúndio. 

(E) uma oração subordinada substantiva predicativa. 
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13. Marque a opção em que todas as palavras estão 
corretamente grafadas. 

(A) Distenção, pus, alfanje, quórum. 

(B) Muçarela, tacha, fusível, objeção. 

(C) Deslizar, egréjio, viagem, capixaba. 

(D) Puxar, maizena, lisonjear, singelo. 

(E) Fachina, pechincha, xamego, lapso. 

 

14. No enunciado: “E a criança, perguntei eu, foi internada ou 
não?”, o uso das vírgulas se justifica para 

(A) isolar o vocativo. 

(B) separar constituintes sintáticos idênticos. 

(C) indicar que uma palavra foi suprimida. 

(D) separar orações coordenadas extensas. 

(E) separar orações intercaladas. 

 

15. Na oração: “O jornalista de TV considera seu telespectador 
inteligente.”, o termo grifado exerce, sintaticamente, a 
função de 

(A) predicativo do sujeito. 

(B) objeto direto. 

(C) predicativo do objeto. 

(D) adjunto adverbial. 

(E) vocativo. 

 

16. Na oração “Eduarda quer saber se sua empregada fará uma 
massa doce ou salgada.”, o se tem a função de 

(A) pronome indefinido. 

(B) pronome reflexivo. 

(C) conjunção integrante. 

(D) conjunção condicional. 

(E) pronome adjetivo. 

 

17. Marque a opção em que a estratégia de concordância 
nominal não está de acordo com a norma culta padrão. 

(A) O sujeito apresentara o rosto e o corpo arranhados. 

(B) Tinha equivocadas ideias e pontos de vista. 

(C) Ela ficou meia sem graça após beber meia garrafa de vinho. 

(D) Os documentos solicitados seguem em anexo. 

(E) Havia bastantes pessoas para recepcionar os astros do 
rock. 

 

18. Nas opções abaixo, assinale a que não apresenta erro de 
regência. 

(A) Prefiro antes ler um bom livro do que assistir TV. 

(B) Este é o autor por cuja obra tenho grande admiração. 

(C) A vaga que todos aspiravam já foi preenchida. 

(D) Não tenho dúvidas que ele é inocente. 

(E) O atirador visou ao alvo. 

19. Dados os períodos a seguir, 

I. Corro, nado e pedalo todos os dias. 

II. Não sabemos quem são os jurados nem a que horas 
comporão a banca examinadora. 

III. Lemos o livro, escrevemos o resumo, apresentamos o 
seminário, mas tiramos nota baixa. 

IV. Deve ter chovido bastante ontem à noite, porque havia 
muitos destroços nas regiões consideradas de risco. 

é correto afirmar que 

(A) todos os períodos são compostos por coordenação  
assindética. 

(B) apenas III é um período composto por coordenação 
assindética. 

(C) II e IV são períodos compostos por coordenação e 
subordinação. 

(D) apenas I é um período composto por coordenação 
assindética. 

(E) II e III são períodos compostos por coordenação sindética 
adversativa.  

 

20. Preencha os espaços com as formas verbais adequadas à 
sintaxe de concordância padrão. “______ mais de dois 
meses que o pessoal do almoxarifado nos _________ que 
ainda __________, daquela remessa, quarenta blocos.” 

(A) Fazem, informaram, resta. 

(B) Faz, informaram, resta. 

(C) Fazem, informou, restam. 

(D) Fazem, informaram, restam. 

(E) Faz, informou, restam.  
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Língua Estrangeira – INGLÊS 
 
Utilize a figura abaixo para responder a questão 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By Charles M. Schulz 

21. De acordo com a tira acima, 

(A) o menino ficou triste com a reação do cachorro. 

(B) o menino ficou feliz com a reação do cachorro. 

(C) o menino ficou surpreso com a reação do cachorro. 

(D) o menino tem certeza de que o cachorro gostou do bolo. 

(E) o menino não tem certeza de que o cachorro gostou do 
bolo. 

 

22. Qual das opções abaixo está incorreta? 

(A) There is no one here today. 

(B) Nobody lives in this house 

(C) Everybody like ice cream. 

(D) I can’t do anything about this. 

(E) Everyone came to the basketball game last night. 

 

23. Qual das opções abaixo segue a mesma regra do plural do 
substantivo “bodies”? 

(A) child 

(B) toy 

(C) baby 

(D) leaf 

(E) seed 

 

24. Qual é a sequência que apresenta todas as palavras no 
plural? 

(A) Feet – man – woman 

(B) Teeth – mice – man 

(C) Mice – women – foot 

(D) Mouse – men – tooth 

(E) Feet – mice – teeth 

 

 

 

25. Assinale a opção correta. 

(A) Rio de Janeiro is hotter than Paris. 

(B) Rio de Janeiro is more hot than Paris. 

(C) Rio de Janeiro is the most hot than Paris. 

(D) Rio de Janeiro is more hotter than Paris. 

(E) Rio de Janeiro is the hottest than Paris. 
 
Leia o texto abaixo e responda as questões de 26 a 29. 

Blaze rages in London's Soho district 
LONDON, England (CNN) -- A massive fire engulfed the four-
story offices of a major film company in central London on Friday, 
sending clouds of white smoke over the city skyline, the London 
fire department said.  
Two firefighters with minor injuries were _____ to the hospital as 
a result of the Future Films building on Dean Street in the city's 
Soho district, London ambulance services said. 
The London Fire Brigade dispatched 12 engines and 55 
firefighters to battle the blaze, _____ began before2 p.m. (9 a.m. 
ET). 
As a result of the fire, an adjacent street -- the W1 -- has been 
closed to traffic and pedestrians. 
Future Films founder and managing director Stephen Margolis 
had no comment about the reported fire when reached by CNN.  
Future Films has been involved in the production of over 120 
films _____ Margolis created the company in 2000, including 
"Bend it like Beckham" (2002), "The Importance of Being 
Earnest" (2002), and "Transsiberian" (2008). 

Fonte: cnn.com 

26. Qual das opções abaixo não é mencionada no texto? 

(A) A gravidade dos ferimentos causados aos bombeiros 
levados ao hospital. 

(B) Quantos andares tem o prédio. 

(C) A causa do incêndio. 

(D) O nome da companhia onde ocorreu o incêndio. 

(E) A quantidade de carros de bombeiro enviados ao local. 
 
27. Complete a frase retirada do texto com o verbo na forma 

correta: “Two firefighters with minor injuries were _______ to 
the hospital as a result of the Future Films building on Dean 
Street...” 

(A) took 

(B) take 

(C) taked 

(D) taken 

(E) taking 
 
28. O pronome relativo que completa a frase “The London Fire 

Brigade dispatched 12 engines and 55 firefighters to battle 
the blaze, __________ began before 2p.m. (9a.m.ET).” é: 

(A) which 

(B) whose 

(C) when 

(D) who 

(E) whom 

Was he 
surprised? 

I think 
so... 

Did he 
like it? 

Oh, I´m sure he did... 
He seemed very happy... 
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29. Assinale a opção que completa a lacuna da frase abaixo 
retirada do texto. “Future Films has been involved in the 
production of over 120 films __________ Margolis created 
the company in 2000, including…” 

(A) for 

(B) in 

(C) into 

(D) since 

(E) at 

 

30. Qual a opção que completa a frase abaixo?  

“If I ________________ enough space for a piano I 
________________ one.” 

(A) have – would buy 

(B) had – would buy 

(C) would have – would buy 

(D) had – Will buy 

(E) Will have – would buy 

 

31. Qual a palavra que completa a sentença abaixo 
corretamente? 

“I lost my job __________ I was usually late.” 

(A) because 

(B) so 

(C) why 

(D) nor 

(E) neither 

 

Leia o texto e responda as questões de 32 a 35. 

5,000-pound shark washes ashore on Long Island 
By Jesse Solomon 
NEW YORK (CNN) -- A 26-foot-long dying shark washed ashore 
Tuesday on a Long Island beach, the New York State Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation said. 

The male basking shark, which weighed an estimated 5,000 
pounds and was measured at 26 feet, 6 inches, died shortly after 
authorities arrived on the scene, according to marine educator 
Tracy Marcus of the Cornell Cooperative Extension. 

Marcus, ____was at the beach at the time, said there were no 
outer abrasions on the shark, ruling out of the possibility of a boat 
strike, and the cause of the shark's death was unknown to 
investigators. 

Basking sharks can grow up to 35 feet in length and are the 
second-largest fish in the oceans after the whale shark, Marcus 
said. 

The basking shark, which is non-threatening to humans, feeds 
mostly on plankton and smaller fish.  

This particular species spends the summer months off America's 
Northeast coast and then migrates to the warm waters off South 
America for summer in the Southern Hemisphere. 

Fonte: cnn.com 

32. Segundo o texto, 

(A) o tubarão chegou morto à praia de Long Island. 

(B) o tubarão morreu após a chegada das autoridades ao local. 

(C) o tubarão foi levado para um centro de recuperação e 
morreu. 

(D) o tubarão morreu pouco antes da chegada das autoridades 
ao local. 

(E) o tubarão morreu após ter recebido tratamento no local. 

 

33. De acordo com o texto: 

(A) Basking sharks are the biggest fish in the oceans. 

(B) Basking sharks are as big as the whale sharks. 

(C) Whale sharks are the biggest fish in the oceans. 

(D) Whale sharks are smaller than Basking sharks. 

(E) Basking sharks are the smallest fish in the oceans. 

 

34. Qual das opções abaixo não é mencionada no texto? 

(A) O peso do tubarão. 

(B) A causa da morte do tubarão. 

(C) O sexo do tubarão. 

(D) O tamanho do tubarão. 

(E) O tipo de alimento do tubarão. 

 

35. Qual o significado de “...ruling out...” no texto? 

(A) colocando 

(B) igualando 

(C) aumentando 

(D) descartando 

(E) diminuindo 
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Língua Estrangeira – ESPANHOL 
 
Utilize el texto abajo para contestar las cuestiones de 21 a 25. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Latoya Jackson: "Sé quién asesinó a Michael" 
La hermana del 'Rey del Pop' asegura que Jackson fue víctima 
de "una conspiración para hacerse con su dinero"  

ELPAÍS.com | AGENCIAS - Madrid/Londres - 12/07/2009  

1. Más de dos semanas después de la muerte de Michael 
Jackson, las conjeturas sobre las causas de su fallecimiento han 
sucedido a los homenajes al Rey del Pop. Si esta misma 
semana la policía aseguraba que no descartaba la hipótesis del 
homicidio e investigaba a todos los médicos de Jackson, hoy 
domingo Latoya Jackson ha arrojado más leña al fuego al 
asegurar en dos diarios sensacionalistas británicos, el News of 
the World y The Mail on Sunday, que su hermano fue asesinado 
y que ella sabe quiénes son los culpables. 

2. En el News of the World, que titula a toda página "Sé quien 
asesinó a mi Michael", Latoya afirma que son varias las 
personas responsables de la desaparición de su hermano y que 
la razón fue "una conspiración para hacerse con el dinero de 
Michael". Sus declaraciones se conocen dos días después de 
que el jefe de la policía de Los Ángeles admitiera que el 
asesinato era una de las líneas de investigación, algo sobre lo 
que Latoya no tiene dudas. "Hubo una conspiración. Creo que 
fue todo por el dinero. Michael valía más de 1.000 millones de 
dólares en activos por derechos de difusión musical y alguien lo 
mató por eso. Valía más muerto que vivo", dice la hermana 
mayor del cantante, que no da nombres en ningún momento 
acerca de quiénes pueden ser los asesinos. 

3. Latoya asegura que ese "grupo de personas" robaron dos 
millones de dólares en efectivo y numerosas joyas de la casa de 
su hermano, que lo engancharon a las drogas, que lo aislaron de 
su familia y amigos "para que se sintiera solo y vulnerable", y 
que lo obligaron a trabajar "hasta la extenuación" para seguir 
ganando dinero.[…] 

4. […] En las entrevistas revela otros detalles, como que el 
cantante no murió en su cama, sino en la del médico que vivía 
con él, Conrad Murray, al que acusa de desaparecer del hospital 
al que fue trasladado el cantante cuando ella empezó a hacerle 
preguntas. "Se limitó a mascullar algo y me dijo algo así como 
'Michael no lo hizo, lo siento'. Algo no estaba bien. Me pareció 
extraño", dice. 

5. Latoya asegura que ella fue quien insistió en que se le hiciera 
una segunda autopsia al cadáver después de ver que "tenía 
marcas de pinchazos en el cuello y en los brazos", y anticipó 
que conocer los resultados finales "será un shock" para todo el 
mundo. También afirma que espera que se encuentre un 
testamento de su hermano posterior al de 2002, en el que 
Michael Jackson expresa su deseo de que sus hijos vivan con 
Diana Ross. Latoya declara que nunca dejará que vayan con su 
madre biológica, Debbie Rowe, a la que acusa de formar parte 
del tipo de personas que "estuvo junto a Michael solo porque le 
interesaba su dinero". 

21. Una vez leído el texto por completo, podemos decir que: 

(A) “La policía confirmó la hipótesis que los médicos de Jackson 
participaron de su asesinato”. 

(B) “Latoya aseguró en dos diarios sensacionalitas británicos 
que los asesinos arrojaron fuego a su hermano.” 

(C) “Latoya afirmó que no tiene duda que hubo una conspiración 
para asesinar Jackson por dinero .” 

(D) “Los asesinos de Jackson robaron su dinero y sus joyas y lo 
llevaron a una isla.” 

(E) “Latoya insistió que le hiciera más dos autopsias al cadáver 
de Machael Jacson para descubrir se tenía pinchazos en el 
cuello y en los brazos.” 

 

22. En el primer párrafo, sustituyendo el sujeto de la frase 
”Latoya Jackson ha arrojado más leña al fuego(…)”, por 
Los hermanos Jackson, esta se quedaría: 

(A) Los hermanos Jackson han arrojado más leña al fuego. 

(B) Los hermanos Jackson habéis arrojado más leña al fuego. 

(C) Los hermanos Jackson he arrojado más leña al fuego. 

(D) Los hermanos Jackson has arrojado más leña al fuego. 

(E) Los hermanos Jackson hubo arrojado más leña al fuego. 

 

23. La palabra HOMENAJE tiene el mismo género que las 
palabras 

I. Garaje – dolor – nariz – equipaje  

II. Equipaje – pasaje – dolor – sangre 

III. Dolor – pasaje – hospedaje – viaje  

IV. Nariz – dolor – sangre – legumbre  

La letra correcta es 

(A) I y II. 

(B) II, III y IV. 

(C) III solamente. 

(D) I y III solamente. 

(E) I solamente. 

 

24. La palabra CUELLO significa en portugués 

(A) cotovelo 

(B) bochecha 

(C) joelho 

(D) peito 

(E) pescoço 

 
25. En el quinto párrafo del texto, la expresión subrayada “la 

que”, hace referencia a: 

(A) Diana Ross 

(B) Madre de Michael Jackson 

(C) Hija de Michael Jackson 

(D) Debbie Rowe 

(E) Hermana de Latoya 
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Utilize la figura abajo para contestar la cuestión 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El País . Humor Gráfico – Erlick.27/05/2008  

26. La respuesta que corresponde en portugués a “ninguém 
sabe” es: 

(A) Nadie sabe 

(B) Ninguno sabe 

(C) Nada sabe 

(D) Ninguna sabe 

(E) Ningún sabe 

 
27. _____ fútbol es _____ mejor _____ deporte en Brasil 

(A) lo – el – del 

(B) el – el – de lo 

(C) el – lo – de lo 

(D) el – lo – del 
(E) lo – lo – de lo 

 

Utilize la figura abajo para contestar la cuestión 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El País – Humor Gráfico . Erlick 23/09/2008 

28. La Palabra MIENTRAS corresponde en Portugués a 

(A) Enquanto  

(B) Por que 

(C) mas 

(D) por tanto 

(E) sempre 

 

 

Utilize el texto abajo para contestar las cuestiones de 29 a 32. 

Río de Janeiro, la ciudad de las mil favelas El País JUAN 
ARIAS - Río de Janeiro - 20/07/2009 

La ciudad brasileña de Río de Janeiro ha conseguido un triste 
récord: cuenta ya con más de mil favelas. Exactamente 1.020, 
según cifras del Almacén de Datos, del Instituto Muncipal Pereira 
Passos (IPP). Y 19 de ellas han surgido en casi un año. El dato 
oficial más reciente hablaba de 965 favelas. 

La aparición de estas 19 favelas casi por arte de magia -algunas 
son invisibles desde un avión- revelan por su ubicación que las 
barriadas pobres cariocas se están diseminando por toda la 
ciudad, y al mismo tiempo que las autoridades, a pesar de los 
miles de proyectos para frenar esa ocupación irregular del suelo, 
se ven incapaces de acabar con el cáncer de Río.n 

Los sufridos habitantes de las favelas padecen tres tipos de 
violencia, a cuál peor: en primer lugar, la de los narcos y 
vendedores de droga en general, que reclutan a los jóvenes, 
muchos de ellos adolescentes ya que, si son atrapados, no van a 
la cárcel. En segundo, la de las milicias, una especie de ejército 
paramilitar que pretende aplicar la justicia por su cuenta; suelen 
estar formadas por ex policías o ex narcotraficantes. Y, por 
último, la de la propia policía, que entra en las casas sin previo 
aviso y acaba matando a inocentes. De hecho, 30 policías 
militares han sido acusados por el Ministerio Público de asesinar 
a personas que no habían cometido ningún delito. Hay gente de 
las favelas que teme más la llegada de la policía que la de los 
traficantes de droga, que a veces, paradójicamente, se 
convierten en benefactores de aquellos ciudadanos que reciben 
muy poco del Estado. 

 

29. Según el texto, 

(A) 30 policías militares son acusados por el Ministerio Público 
de asesinaren ex narcotraficantes inocentes. 

(B) todos los narcotraficantes son benefactores de aquellos 
ciudadanos que no reciben poco del Estado. 

(C) las autoridades de salud a pesar de casi mil proyectos se 
ven incapaces de exterminar el cáncer, mayor enfermedad 
en las favelas de Rio. 

(D) las principales violencias que padecen los habitantes de las 
favelas vienen de los narcotraficantes, de las milicias y de la 
propia policía. 

(E) todos los adolescentes de las favelas se convierten en 
narcotraficantes. 

 

30. Observa el uso de MUY en las frases: 

I. Estoy muy triste con la situación de las favelas del Rio 

II. Hay muy gente en las favelas del Rio 

III. En verano hace muy calor en Rio de Janeiro 

IV. Los narcotraficantes son muy peligrosos 

La letra correcta es 

(A) I, II y IV. 

(B) I, II y III. 

(C) II, III y IV. 

(D) I y IV. 

(E) II y III. 



Universidade Estadual de Alagoas Primeiro dia – Todos os grupos 9/AGO/2009 

Vestibular UNEAL 2009   9

31. Los números “1.020 – 965 – 19” se escribe 

(A) Mil y veinte – novecientos sesenta y cinco – diecinueve 

(B) Mil veinte – novecientos y sesenta y cinco – diecenueve 

(C) Mil veinte – novecientos sesenta y cinco – diecinueve 

(D) Mil y veinte – novecientos y sesenta y cinco – diecinueve 

(E) Mil viente – novecientos sesenta y cinco – deicinueve 

 

32. El singular de los jóvenes es 

(A) el jóvene 

(B) lo jóvene 

(C) el joven 

(D) lo jóven 

(E) lo jovem 

 

33. Observe el uso de los posesivos en las frases abajo. Está 
correcta la letra: 

(A) El pueblo de míos padres es antiguo 

(B) Los principales problemas de Brasil son sus autopistas 

(C) Ven a nuestra ciudad conocer suyas playas. 

(D) Mía ciudad es pequeña pero muy hermosa 

(E) Necesito tuyo apoyo para la tarea. 

 

34.  “Argentina es grande, linda ______ interesante. Si 
embargo, para conocerla es necesario tener dinero ____ 
tiempo. 

(A) e – y 

(B) y – y 

(C) e – u 

(D) y – o 

(E) y – e  

 

35. La expresión “ha sido un día malo” sin cambiar el tiempo, 
puede ser sustituida por: 

(A) Fui un día malo 

(B) Fue un día malo 

(C) Irá a ser un día malo 

(D) Eres un día malo 

(E) Fuiste un día malo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




