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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
NOTA DA BANCA ELABORADA: Franz Kafka escreveu, em 1915, o livro A metamorfose, em que narra a história de Gregor Samsa, que, um dia, ao se 
acordar, deu-se conta de que se transformara em uma barata gigante. 

 
01. Os eventos a seguir relacionados não estão dispostos de 
acordo com a sequência cronológica. Assinale a opção em que a 
sucessão de tais eventos obedece, estritamente, a essa 
cronologia narrativa; para tanto, deve-se observar a numeração 
das ações de I a V. 
 

I – Vandirene casa-se. 
II – As baratas ficam aterrorizadas. 
III – Ocorre a mudança de bairro. 
IV – Vandirene entra na PUC. 
V – A ex-barata arranja um emprego. 
 

(A) IV – V – II – III – I. 
(B) III – IV – I – II – V.  
(C) II – V – I – III – IV. 
(D) V – III – II – I – IV. 
 
02. Baseando-se unicamente no texto, qual afirmativa está 
incorreta? 
(A) O prêmio da loteria causa uma grande mudança à vida da 

ex-barata. 
(B) Por ter sido uma barata, Vandirene tem competência como 

faxineira. 
(C) A existência de um ser humano é tão complexa quanto a de 

uma barata. 
(D) Apesar do retorno à condição de inseto, a barata dá-se conta 

do risco que corre. 
 
 
 

03. No trecho “as mulheres precisam realçar sua 
personalidade” (l. 09), o autor, em tom irônico, faz referência a 
uma característica atribuída, geralmente, às mulheres; tal 
característica é ser: 
(A) superprotetora. 
(B) experiente. 
(C) ciumenta. 
(D) vaidosa. 
 
04. No texto em análise, observa-se uma incoerência, a qual se 
baseia em que situação? 
(A) A irracionalidade da barata a faz entender o perigo de ser 

humana. 
(B) O inseto, em tal condição, não pode ter consciência do que é 

ser feliz. 
(C) A ex-barata ama o seu marido, no entanto não confia 

plenamente nele. 
(D) A mulher sabe da dificuldade de ser gente e quer continuar 

como ser humano. 
 
05. O fragmento textual "Passou [...] a cuidar onde põe o 
pronome” (l. 19) implica que Vandirene passou a: 
(A) prestar atenção ao modo correto de falar o português. 
(B) desejar estudar em uma universidade e ter nível superior. 
(C) atentar mais para a forma como se devem tratar as outras 

pessoas. 
(D) ter consciência de que sua situação socioeconômica muda 

para melhor. 
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Uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado num ser humano. Começou a mexer suas 

patas e viu que só tinha quatro, que eram grandes e pesadas e de articulação difícil. Não tinha mais antenas. 
Quis emitir um som de surpresa e, sem querer, deu um grunhido. As outras baratas fugiram aterrorizadas para 
trás do móvel. Ela quis segui-las, mas não coube atrás do móvel. O seu segundo pensamento foi: “Que horror! 
Preciso acabar com essas baratas!”. 

Pensar, para a ex-barata, era uma novidade. Antigamente ela seguia seu instinto. Agora precisava 
raciocinar. Fez uma espécie de manto com a cortina da sala para cobrir sua nudez. Saiu pela casa e encontrou 
um armário num quarto e, nele, roupa de baixo e um vestido. Olhou-se no espelho e achou-se bonita para 
uma ex-barata. Maquiou-se. Todas as baratas são iguais, mas as mulheres precisam realçar sua personalidade. 
Adotou um nome: Vandirene. Mais tarde, descobriu que só um nome não bastava. A que classe pertencia? 
Tinha educação? Referências? Conseguiu, a muito custo, um emprego como faxineira. Sua experiência de 
barata lhe dava acesso a sujeiras mal suspeitadas. Era uma boa faxineira. 

Difícil era ser gente. Precisava comprar comida, e o dinheiro não chegava. As baratas se acasalam num 
roçar de antenas, mas os seres humanos não. Conhecem-se, namoram, brigam, fazem as pazes, resolvem se 
casar, hesitam. Será que o dinheiro vai dar? Conseguir casa, móveis, eletrodomésticos, roupa de cama, mesa e 
banho. Vandirene casou-se, teve filhos. Lutou muito, coitada. Filas no Instituto Nacional de Previdência Social. 
Pouco leite. O marido desempregado… Finalmente acertou na loteria. Quase quatro milhões! Entre as baratas, 
ter ou não ter quatro milhões não faz diferença, mas Vandirene mudou. Empregou o dinheiro. Mudou de 
bairro. Comprou casa. Passou a vestir-se bem, a comer bem, a cuidar onde põe o pronome. Subiu de classe. 
Contratou babás e entrou na Pontifícia Universidade Católica. 

Vandirene acordou um dia e viu que tinha se transformado em barata. Seu penúltimo pensamento 
humano foi: “Meu Deus! A casa foi dedetizada há dois dias!”. Seu último pensamento humano foi para seu 
dinheiro rendendo na financeira e que o safado do marido, seu herdeiro legal, o usaria. Depois desceu pelo pé 
da cama e correu para trás de um móvel. Não pensava mais em nada. Era puro instinto. Morreu cinco minutos 
depois, mas foram os cinco minutos mais felizes de sua vida. 

Kafka não significa nada para as baratas… 
 

VERÍSSIMO, L. F. In https://www.culturagenial.com/cronicas-engracadas-de-luis-fernando-verissimo-comentadas; acesso em 15/12/2021. 
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06. As palavras “ser” (l. 01) e “ser” (l. 13) constituem exemplo 
de: 
(A) sinônimos. 
(B) antônimos. 
(C) parônimos. 
(D) homônimos. 
 
07. O significado do verbo chegar, neste trecho “e o dinheiro 
não chegava” (l. 13), conforme as acepções seguintes, extraídas 
de Houaiss (2009), corresponde a: 
(A) “ser suficiente; bastar”. 
(B) “igualar-se, comparar-se, ombrear”. 
(C) “aparecer concretamente; vir, sobrevir, começar, dar-se”. 
(D) “alcançar (uma quantia, um valor); elevar-se, montar, 

importar”. 
 
08. Em “Vandirene acordou um dia e viu que tinha se 
transformado em barata” (l. 21), o trecho destacado classifica-
se como uma oração: 
(A) subordinada adverbial. 
(B) coordenada conclusiva. 
(C) coordenada explicativa. 
(D) subordinada substantiva. 
 
09. Quanto à função sintática dos termos da oração, qual é a 
alternativa que apresenta incorreção relativa à devida 
classificação do elemento constante nessa alternativa? 
(A) O termo “aterrorizadas” (l. 03) exerce a função de 

predicativo do sujeito. 
(B) Corresponde ao objeto direto do verbo acordar o termo “um 

dia” (l. 01). 
(C) É exemplo de complemento nominal o termo “do móvel” (l. 

04). 
(D) Tem a função de predicativo do objeto o termo “bonita” (l. 

08). 
 
10. O grupo nominal “seu herdeiro legal” (l. 23) tem a função 
sintática de: 
(A) aposto. 
(B) vocativo. 
(C) predicado. 
(D) adjunto adnominal. 
 
11. As duas preposições constantes deste trecho “Seu último 
pensamento humano foi para seu dinheiro rendendo na 
financeira” (l. 22 e 23) expressam, respectivamente, o sentido 
de: 
(A) direção e lugar. 
(B) intenção e valor. 
(C) utilidade e tempo. 
(D) capacidade e modo. 
 
12. No período “Não tinha mais antenas” (l. 02), o vocábulo em 
destaque é: 
(A) um advérbio que expressa a ideia de tempo. 
(B) um pronome indefinido, modificando o termo “antenas”. 
(C) uma conjunção, que liga o verbo ter ao seu complemento. 
(D) uma preposição, relacionando dois termos com a ideia de 

adição. 
 
 
 
 

13. O verbo transformar, neste trecho “viu que tinha se 
transformado num ser humano” (l. 01), está conjugado no: 
(A) pretérito perfeito do subjuntivo. 
(B) pretérito imperfeito do indicativo. 
(C) imperfeito composto do subjuntivo. 
(D) pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 
 
14. Em qual voz está o verbo dedetizar em “'Meu Deus! A casa 
foi dedetizada há dois dias!’” (l. 22)? 
(A) Na voz passiva sintética. 
(B) Na voz passiva analítica. 
(C) Na voz recíproca. 
(D) Na voz reflexiva. 
 
15. Em referência aos pronomes existentes no penúltimo 
parágrafo, é correto afirmar que: 
(A) tem-se mais pronome pessoal que possessivo. 
(B) predominam os pronomes possessivos. 
(C) existe apenas um pronome relativo. 
(D) inexiste pronome indefinido. 
 
16. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado é 
classificado morfologicamente apenas como numeral. 
(A) “Era uma boa faxineira” (l. 12). 
(B) “Vandirene acordou um dia” (l. 21). 
(C) “Pensar, para a ex-barata, era uma novidade” (l. 06). 
(D) “Mais tarde, descobriu que só um nome não bastava” (l. 

10). 
 
17. O adjetivo, neste trecho “mas foram os cinco minutos mais 
felizes de sua vida” (l. 25), está no grau superlativo: 
(A) relativo de inferioridade. 
(B) relativo de superioridade. 
(C) absoluto sintético. 
(D) absoluto analítico. 
 
18. O substantivo “baratas” (l. 13) classifica-se como: 
(A) abstrato, comum, composto e primitivo. 
(B) concreto, próprio, composto e derivado. 
(C) concreto, comum, simples e primitivo. 
(D) abstrato, próprio, simples e derivado. 
 
19. Segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa – AOLP 
1990, no trecho “e entrou na Pontifícia Universidade Católica” 
(l. 20), empregaram-se as letras maiúsculas por se tratar de: 
(A) antropônimos reais ou fictícios. 
(B) sigla, símbolo ou abreviatura. 
(C) nome de instituições. 
(D) título de periódicos. 
 
20. Considerando os aspectos fonéticos no trecho “Mais tarde, 
descobriu que só um nome não bastava” (l. 10), assinale a 
afirmativa verdadeira. 
(A) Há três ditongos crescentes. 
(B) Existem dois dígrafos consonânticos. 
(C) Contam-se quatro encontros consonantais. 
(D) Consta desse fragmento somente um tritongo. 
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO CEARÁ 
 

21. Acerca da sociedade do Sertão cearense, no Período 
Colonial, é correto afirmar. 
(A) O gênero feminino gozava dos mesmos direitos do 

masculino. 
(B) Os casos de homossexualidade, masculina ou feminina, eram 

tolerados pela sociedade. 
(C) Eram comuns, sobretudo nas camadas mais ricas, as uniões 

consensuais, ou seja, os chamados concubinatos ou 
“amancebamentos”. 

(D) Além das distinções de classe e de gênero, havia também 
um indisfarçável racismo contra índios e negros. 

 

22. Acerca da emancipação do Ceará em relação a Pernambuco, 
é correto afirmar.  
(A) Embora fosse uma capitania secundária, o Siará Grande, 

como era conhecido o Ceará na época, podia comercializar 
diretamente com Portugal. 

(B) Assim como os de Fortaleza, os comerciantes de Aracati e 
Icó também eram favoráveis à emancipação do Ceará. 

(C) Por meio de uma Carta Régia, Dona Maria I, então rainha de 
Portugal, separou oficialmente o Ceará de Pernambuco. 

(D) Após a separação, Pernambuco perdeu completamente a 
influência econômica que exercia sobre o Ceará. 

 

23. Assinale, dentre as opções abaixo, a que contém a 
associação correta entre um escritor naturalista cearense e um 
romance de sua autoria. 
(A) Oliveira Paiva – Luzia-Homem. 
(B) Adolfo Caminha – A Normalista. 
(C) Rodolfo Teófilo – Aves de Arribação. 
(D) Domingos Olímpio – A Fome. 
 

24. O Porto do Pecém é um terminal portuário do litoral 
cearense, situado no município de: 
(A) Paracuru. 
(B) São Gonçalo do Amarante. 
(C) Paraipaba. 
(D) Trairi. 
 

25. Segundo os romeiros do Padre Cícero, a primeira Igreja a 
visitar quando se chega a Juazeiro do Norte é a Igreja Matriz de 
Nossa Senhora: 
(A) das Dores. 
(B) das Graças. 
(C) da Conceição. 
(D) do Perpétuo Socorro. 
 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO BRASIL 
 

26. Governador de São Paulo, foi eleito presidente da República, 
mas não tomou posse em virtude da Revolução de 1930: 
(A) João Pessoa. 
(B) Júlio Prestes. 
(C) Washington Luís. 
(D) José Américo de Almeida. 
 

27. Sociólogo pernambucano que valorizou a mistura de raças e 
a colonização europeia, sendo o autor do clássico Casa Grande e 
Senzala: 
(A) Sérgio Buarque de Hollanda. 
(B) Caio Prado Júnior. 
(C) Gilberto Freyre. 
(D) Raymundo Faoro. 

28. Bacia hidrográfica localizada totalmente no território 
brasileiro: 
(A) do Araguaia-Tocantins. 
(B) Amazônica. 
(C) Platina. 
(D) do Paraná. 
 
29. Religião Afro-Brasileira que teve origem na Bahia: 
(A) Cabala. 
(B) Candomblé. 
(C) Umbanda. 
(D) Santeria. 
 
30. Município que NÃO faz parte da Grande São Paulo ou 
Região Metropolitana de São Paulo: 
(A) São Bernardo do Campo. 
(B) Osasco. 
(C) Ribeirão Preto. 
(D) Guarulhos. 
 

ATUALIDADES 
 

31. Maior jornal em circulação no Brasil, considerando o 
formato digital e o impresso juntos: 
(A) O Dia. 
(B) O Globo. 
(C) Correio Braziliense. 
(D) Jornal do Brasil. 
 

32. Considerado um dos mais importantes jornalistas brasileiros 
vivos, foi um dos fundadores das revistas Veja e Isto É: 
(A) Mino Carta. 
(B) Paulo Henrique Amorim. 
(C) Paulo Francis. 
(D) Gilberto Dimenstein. 
 

33. Maior banco tradicional privado do Brasil: 
(A) Safra. 
(B) Votorantim. 
(C) Santander Brasil. 
(D) Itaú Unibanco. 
 

34. Partido político ao qual se filiou o presidente Jair Bolsonaro, 
em novembro de 2021: 
(A) Podemos. 
(B) Republicanos. 
(C) Partido Liberal – PL. 
(D) Partido Progressista – PP. 
 

35. Partido político que resultou da fusão do Partido Social 
Liberal (PSL) com os Democratas (DEM) e pretende ser o maior 
partido brasileiro em número de parlamentares: 
(A) Força Brasil. 
(B) Avante Brasil. 
(C) Alternativa para o Brasil. 
(D) União Brasil. 
 

36. Ex-ministro da Justiça, ex-advogado-geral da União e pastor 
evangélico, foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser 
o mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF): 
(A) Kassio Nunes Marques. 
(B) André Mendonça. 
(C) Joaquim Barbosa. 
(D) Marco Aurélio Mello. 
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37. Novo(a) chanceler da Alemanha, é membro do Partido 
Social-Democrata alemão: 
(A) Olaf Schulz. 
(B) Angela Merkel. 
(C) Helmut Kohl. 
(D) Boris Johnson. 

 
38. A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças 
Climáticas, realizada entre 1º e 12 de novembro de 2021, em 
Glasgow, na Escócia, ficou mais conhecida como: 
(A) COP26. 
(B) COP27. 
(C) COP28. 
(D) COP29. 
 
39. A Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo vírus: 
(A) SARS-CoV-1. 
(B) SARS-CoV-2. 
(C) SARS-CoV-3. 
(D) SARS-CoV-4. 

 
40. A chamada “doença da urina preta”, transmitida por peixes 
como a arabaiana e o tambaqui, é conhecida cientificamente 
como Síndrome de:  
(A) Burnout. 
(B) Estocolmo. 
(C) Borderline. 
(D) Haff. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


