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Cabeça de Cuia 
 

A lenda do Cabeça de Cuia é a história de Crispim, um jovem garoto que morava nas margens do rio 
Parnaíba. Era de família muito pobre. 

Certo dia, chegando para o almoço, sua mãe lhe serviu, como de costume, uma sopa rala, com 
ossos, já que faltava carne na sua casa frequentemente. 

Nesse dia, ele se revoltou e, no meio da discussão com sua mãe, atirou um osso contra ela, 
atingindo-a na cabeça e matando-a. Antes de morrer, sua mãe o amaldiçoou para que ficasse vagando pelo rio, 
com a cabeça enorme, no formato de uma cuia; vagaria dia e noite e só se libertaria da maldição, após devorar 
sete virgens de nome Maria. Por causa dessa maldição, Crispim enlouqueceu, numa mistura de medo e ódio, e 
correu ao rio Parnaíba, onde se afogou. 

Seu corpo nunca foi encontrado, e, até hoje, as pessoas mais idosas proíbem suas filhas virgens de 
nome Maria de lavar roupa ou se banhar na época de cheia do rio. Alguns moradores da região afirmam que o 
Cabeça de Cuia, além de procurar as virgens, assassina os banhistas e tenta virar embarcações que passam 
pelo rio. Outros também asseguram que Crispim, o Cabeça de Cuia, procura as mulheres por achar que elas, na 
verdade, são sua mãe, que veio ao rio Parnaíba para lhe perdoar, mas, ao se aproximar e deparar com outra 
mulher, ele se irrita novamente e acaba por matar as mulheres. O Cabeça de Cuia, até hoje, não conseguiu 
devorar nem uma virgem de nome Maria. 

 

Adaptado de https://www.sohistoria.com.br/lendasemitos/cuia/. Acesso em 12/12/2018. 
 

01. Com relação ao tipo textual, afirma-se, corretamente, que se 
trata de um texto: 
(A) argumentativo. 
(B) dissertativo. 
(C) expositivo. 
(D) narrativo. 
 

02. O tema central do texto em análise é: 
(A) a maldição do Cabeça de Cuia. 
(B) as pessoas mortas por Crispim. 
(C) as sete virgens chamadas Maria. 
(D) a briga de Crispim com a sua mãe. 
 

03. Quanto ao gênero textual, o texto Cabeça de Cuia constitui 
uma lenda, a qual se define, de acordo com Houaiss (2009), 
como: 
(A) “conto infantil que narra encantamentos e fatos 

maravilhosos com a intervenção de fadas (boas ou más)”. 
(B) “curta narrativa, em prosa ou verso, com personagens 

animais que agem como seres humanos, e que ilustra um 
preceito moral”. 

(C) “narrativa de caráter maravilhoso em que um fato histórico 
se amplifica e transforma sob o efeito da evocação poética 
ou da imaginação popular”. 

(D) “sucessão de eventos extraordinários, ações gloriosas, 
retumbantes, capazes de provocar a admiração, a surpresa, 
a maravilha, a grandiosidade da epopeia”. 

 

04. Com referência aos elementos que compõem esse tipo de 
texto, é correto afirmar que: 
(A) o enquadramento temporal delimita-se de maneira bem 

específica. 
(B) o clímax da história é o momento em que a mãe amaldiçoa o 

filho. 
(C) o personagem-título tem o papel de narrador-personagem. 
(D) o espaço em que os fatos se sucedem é indefinido. 
 

05. Qual dos eventos seguintes NÃO constitui um efeito da 
maldição lançada pela mãe de Crispim? 
(A) A discussão entre Crispim e sua mãe. 
(B) A proibição das pessoas idosas. 
(C) A morte do Cabeça de Cuia. 
(D) A loucura de Crispim. 

06. Qual frase tem relação com o conteúdo do texto em 
análise? 
(A) “Mesmo a melhor das cobras é uma cobra.” 
(B) “A ira começa com a loucura e acaba com o 

arrependimento.” 
(C) “Não grite sua felicidade tão alto, pois a inveja tem sono 

leve.” 
(D) “No mesmo rio em que uma pessoa mata a sede, outra se 

afoga.” 
 

07. No trecho “A lenda do Cabeça de Cuia é a história de 
Crispim” (l. 01), no tocante aos fonemas nele existentes, 
marque a afirmativa verdadeira. 
(A) Existem mais vogais que consoantes. 
(B) Contam-se tantas vogais quanto consoantes. 
(C) O número de semivogais é igual ao de consoantes. 
(D) A quantidade de consoantes é superior à de vogais. 
 

08. No primeiro parágrafo (l. 01 e 02), observam-se 05 
encontros consonantais e: 
(A) 02 dígrafos. 
(B) 03 dígrafos. 
(C) 04 dígrafos. 
(D) 05 dígrafos. 
 

09. Levando-se em consideração as características fonéticas do 
português brasileiro e os encontros vocálicos constantes do 
segundo parágrafo (l. 03 e 04), assinale a afirmativa correta. 
Deve-se considerar também a palavra repetida. 
(A) O número de hiatos é igual ao de ditongos. 
(B) Há o mesmo número de hiatos e tritongos. 
(C) São computados apenas quatro hiatos. 
(D) Não se tem tritongo nesse parágrafo. 
 
10. Analise este fragmento “Seu corpo nunca foi encontrado” (l. 
10) e assinale a alternativa verdadeira. 
(A) Não há nem um dígrafo nesse trecho. 
(B) Observam-se dois encontros consonantais. 
(C) Há mais encontros consonantais que dígrafos. 
(D) Computa-se, nesse fragmento, apenas um dígrafo. 
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11. No tocante à posição do acento tônico e a este trecho “Por 
causa dessa maldição, Crispim enlouqueceu, numa mistura de 
medo e ódio” (l. 08), qual é a afirmativa correta? 
(A) As palavras maldição e enlouqueceu são oxítonas. 
(B) Os vocábulos Crispim e causa são ambos paroxítonos. 
(C) Mistura, medo e ódio são classificados como 

proparoxítonos. 
(D) Classificam-se como monossílabos tônicos os vocábulos e, 

de e por. 
 
12. Considerando a acentuação gráfica das palavras “além” (l. 
12) e “época” (l. 11), tais palavras são acentuadas, porque são 
respectivamente:  
(A) uma oxítona terminada em -em e uma paroxítona terminada 

em -a. 
(B) uma paroxítona terminada em -em e uma paroxítona 

terminada -a. 
(C) uma paroxítona terminada em -em e uma proparoxítona. 
(D) uma oxítona terminada em -em e uma proparoxítona. 
 
13. A exemplo do plural do substantivo osso, como na l. 04, 
“ossos”, o timbre da vogal tônica tem de ser alterado, quando 
se faz a flexão de número, ou seja, de fechado, no singular, para 
aberto no plural. Assinale a alternativa em que os três 
substantivos, quando flexionados no plural, apresentam essa 
mesma alteração. 
(A) jogo - rolo - gafanhoto. 
(B) caroço - esforço - povo. 
(C) arroto - globo - cachorro. 
(D) socorro - bolso - transtorno. 
 
14. O vocábulo sublinhado em “após devorar sete virgens de 
nome Maria” (l. 07 e 08) é exemplo de numeral: 
(A) ordinal. 
(B) cardinal. 
(C) fracionário.  
(D) multiplicativo. 
 
15. A locução prepositiva “além de” (l. 12) expressa o sentido 
de: 
(A) finalidade. 
(B) gradação. 
(C) adição. 
(D) causa. 
 
16. A respeito dos pronomes, devendo-se contar também os 
termos repetidos, existem quantos pronomes no terceiro 
parágrafo (da l. 05 à 09)? 
(A) 13 pronomes. 
(B) 15 pronomes. 
(C) 17 pronomes. 
(D) 19 pronomes. 
 
17. As formas verbais “ficasse” (l. 06) e “vagaria” (l. 07) estão, 
respectivamente, no: 
(A) pretérito imperfeito e no futuro do subjuntivo. 
(B) presente do subjuntivo e no pretérito perfeito. 
(C) imperfeito do subjuntivo e no futuro do pretérito. 
(D) pretérito mais-que-perfeito e no futuro do presente. 
 

18. Assinale o período composto em que o termo destacado 
tem o mesmo valor semântico da locução conjuntiva “já que” (l. 
04). 
(A) Se não houvesse a lenda do Cabeça de Cuia, o rio teria mais 

banhistas. 
(B) Quando Crispim chegou em casa, viu o seu prato com a 

mesma sopa rala... 
(C) Crispim não se livrou da maldição, embora tenha tentado 

fazê-lo várias vezes. 
(D) A mãe de Crispim o amaldiçoou, porque ele a feriu 

mortalmente, com um osso. 
 
19. Que função sintática exerce o termo “Por causa dessa 
maldição” (l. 08)? 
(A) Complemento nominal. 
(B) Adjunto adnominal. 
(C) Adjunto adverbial. 
(D) Objeto indireto. 
 
20. A oração “para que ficasse vagando pelo rio” (l. 06) é 
classificada como oração subordinada adverbial: 
(A) condicional. 
(B) temporal. 
(C) causal. 
(D) final. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

ÁREA I - HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO CEARÁ 
 
21. Sobre o povoamento e a economia do Ceará no Período 
Colonial, é correto afirmar. 
(A) O Ceará foi uma das primeiras áreas do Nordeste brasileiro a 

serem conquistadas pelos europeus.  
(B) As terras cearenses foram das que mais receberam ciganos 

deportados de Portugal. 
(C) A ação catequética dos padres jesuítas, por incluir práticas 

como a dança, a música e o teatro, obteve resultados 
positivos com todas as tribos indígenas.  

(D) A atividade pecuarista, base da economia cearense no 
Período Colonial, exigia grande quantidade de mão de obra.  

 
22. Marque o item verdadeiro sobre a biografia do Padre Cícero 
Romão Baptista. 
(A) Padre Cícero era filho de um camponês pobre. 
(B) Durante seus estudos no Seminário da Prainha, em 

Fortaleza, Cícero teve alguns atritos com seus superiores.  
(C) Juazeiro do Norte já era uma das maiores cidades do Cariri 

cearense quando o Padre Cícero decidiu ir residir lá.  
(D) Considerado bom conselheiro e sacerdote fiel ao voto de 

castidade, o Padre Cícero tornou-se popular, no início de seu 
sacerdócio, principalmente por nada cobrar para ministrar 
sacramentos, como casamentos e batismos. 

 
23. NÃO foi Prefeito de Fortaleza durante o Regime Militar: 
(A) José Walter. 
(B) Antônio Cambraia. 
(C) Vicente Fialho. 
(D) Evandro Ayres de Moura. 
 
 



SELEÇÃO PARA O CENTRO DE LÍNGUAS DO IMPARH – SEMESTRE 2019.1 – EDITAL Nº 110/2018 PMF - IMPARH 

 

 3 de 3 Línguas Estrangeiras 

 

24. Cineasta cearense, diretor das comédias Cine Holliúdy e O 
Shaolin do Sertão, dois grandes sucessos de público:  
(A) Rosemberg Cariry. 
(B) Halder Gomes. 
(C) Wolney Oliveira. 
(D) Glauber Filho. 
 

25. A represa construída no leito do Rio Jaguaribe, durante o 
governo de Tasso Jereissati, foi o açude de: 
(A) Quixeramobim. 
(B) Banabuiú. 
(C) Gavião. 
(D) Castanhão. 
 

ÁREA II - HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO BRASIL 
 

26. Militar e administrador português, que comandou a 
primeira expedição colonizadora do Brasil e fundou São Vicente, 
a primeira vila brasileira: 
(A) Gaspar de Lemos. 
(B) Gonçalo Coelho. 
(C) Cristóvão Jacques. 
(D) Martim Afonso de Sousa. 
 

27. Monarca portuguesa que condenou Tiradentes à morte por 
enforcamento: 
(A) Carlota Joaquina. 
(B) Maria I. 
(C) Leopoldina. 
(D) Teresa Cristina. 
 

28. A respeito da estrutura fundiária e da reforma agrária no 
Brasil, marque a opção correta. 
(A) A concentração de terras no Brasil é uma das mais baixas do 

mundo. 
(B) Em 1850, quando teve fim o tráfico de escravos, a 

Monarquia brasileira, em vez de impedir o acesso a terra, 
abriu o território do país para quem quisesse ocupá-lo. 

(C) Ao contrário do que ocorre no Brasil, nos países da Europa, 
Ásia e América do Norte predomina o latifúndio. 

(D) No Brasil, grande parte das migrações tem como causa 
problemas agrários. 

 

29. Assinale a opção que contém a associação correta entre um 
Estado brasileiro e sua capital. 
(A) Mato Grosso do Sul - Campo Grande. 
(B) Acre - Rio Grande. 
(C) Rondônia - Porto Belo. 
(D) Roraima - Bela Vista. 
 

30. NÃO é um prato típico da cozinha mineira: 
(A) Tutu. 
(B) Tacacá. 
(C) Pão de queijo. 
(D) Porco à pururuca. 
 

ÁREA III - ATUALIDADES 
 

31. Partido a que pertence o presidente Jair Bolsonaro: 
(A) PSC. 
(B) PSL. 
(C) PSD. 
(D) PDS. 

32. O vice do presidente Jair Bolsonaro é: 
(A) Gal. Augusto Heleno. 
(B) Paulo Guedes. 
(C) Gal. Hamilton Mourão. 
(D) Mozart Neves Ramos. 
 
33. O(A) Ministro(a) da Educação do Governo Bolsonaro é: 
(A) Ricardo Vélez Rodriguez. 
(B) Janaína Paschoal. 
(C) Marcos Pontes. 
(D) Onyx Lorenzoni. 
 
34. Atual presidente do Supremo Tribunal Federal (STF): 
(A) Luís Roberto Barroso. 
(B) Edson Fachin. 
(C) Alexandre de Moraes. 
(D) Dias Toffoli. 
 
35. O governador mais votado, proporcionalmente, nas eleições 
do ano passado, foi: 
(A) Ronaldo Caiado. 
(B) Antônio Anastasia. 
(C) Camilo Santana. 
(D) Arthur Virgílio Neto. 
 
36. Os dois senadores eleitos pelo Ceará, no ano passado, 
foram: 
(A) Cid Gomes e Eunício Oliveira. 
(B) Inácio Arruda e Tasso Jereissati. 
(C) Cid Gomes e José Pimentel. 
(D) Cid Gomes e Eduardo Girão. 
 
37. Deputado(a) Federal, pelo Ceará, mais votado(a) em 2018: 
(A) Capitão Wagner. 
(B) Célio Studart. 
(C) Luizianne Lins. 
(D) José Guimarães. 
 
38. Atual Presidente da Turquia, que superou uma tentativa de 
golpe militar contra seu governo e é autor de uma série de 
declarações bastante polêmicas: 
(A) Khalil Gibran. 
(B) Recep Erdogan. 
(C) Mehmet Ali Agca. 
(D) Mustafa Kemal Ataturk. 
 
39. Está no poder, na Itália, uma coalizão formada por um 
movimento “populista” e “antissistema”, e outro de extrema 
direita. Esses dois movimentos chamam-se, respectivamente: 
(A) Movimento por um Mundo Melhor e Liga Norte. 
(B) Movimento Podemos e Frente Nacional. 
(C) Movimento 5 Estrelas e Liga Norte. 
(D) Movimento 5 Estrelas e União Democrata-Cristã. 
 
40. Sonda norte-americana que pousou em Marte, em 
novembro de 2018, após viajar por sete meses pelo espaço: 
(A) Viking. 
(B) Soyuz. 
(C) Mir. 
(D) InSight. 


