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O advogado 
 
Um homem tinha medo de ir dormir todas as noites, porque acreditava que havia alguém debaixo de sua 

cama. 
Cansado disso, ele foi ver um psiquiatra e explicou: 
‒ Tenho problemas sérios. Cada vez que vou me deitar à noite, penso que tem alguém debaixo da minha 

cama e não consigo dormir. Tenho medo. Eu estou ficando louco? 
‒ Deixe isso comigo e em doze meses eu vou curá-lo. Venha me ver três vezes por semana e eu vou curar 

todos esses medos.  
‒ E quanto me custará esse tratamento, doutor? ‒ perguntou o senhor. 
‒ Barato. Apenas oitenta dólares por cada visita ‒ respondeu o profissional. 
‒ OK. É um pouco caro, mas, se me curar, vale a pena ‒ disse. 
Seis meses depois, ambos se encontraram no cinema. 
‒ Olá! Você parou de vir ao meu consultório depois da terceira vez. Por que não voltou? ‒ perguntou o 

médico. 
‒ Bem, doutor, oitenta dólares por cada visita, três vezes por semana, durante doze meses é muito 

dinheiro! Então, consultei um amigo do bar que frequento; ele é advogado e me curou de uma vez por dez 
dólares! Fiquei tão feliz que, com o dinheiro que economizei, comprei um carro novo! 

‒ Não me diga! ‒ exclamou o psiquiatra, com um tom irônico e visivelmente irritado. ‒ E como é possível 
que um advogado que só trabalha com a legislação tenha curado seu distúrbio e por apenas dez dólares? 

‒ Ele simplesmente me disse para cortar os pés da cama, para que ninguém coubesse mais lá. E o medo 
acabou! 

 
Moral: Esqueça os distúrbios psíquicos e seja sempre amigo de um advogado. 

 
Texto atribuído a Jorge Amado. 

01. Observa-se uma moral no fim do texto em análise, o qual 
apresenta características da tipologia textual de base narrativa, 
especificamente do gênero textual: 
(A) carta. 
(B) fábula. 
(C) crônica. 
(D) romance. 
 
02. O homem consultou um psiquiatra porque: 
(A) não conseguia dormir. 
(B) tinha medo de dormir à noite. 
(C) queria curar todos os seus medos. 
(D) havia uma pessoa embaixo da sua cama. 
 
03. Neste trecho “Fiquei tão feliz que, com o dinheiro que 
economizei, comprei um carro novo!” (l. 16), a compra do carro 
novo constitui:  
(A) uma causa. 
(B) um objetivo. 
(C) um livramento. 
(D) uma consequência. 
 
04. Assinale a afirmativa falsa com base unicamente no conteúdo 
do texto “O advogado”. 
(A) O psiquiatra ficou indiferente ao comentário do homem 

sobre a sua cura definitiva. 
(B) O homem expôs ao psiquiatra que considerava o tratamento 

muito caro. 
(C) O psiquiatra mostrou-se confiante na primeira consulta. 
(D) O homem afirmou ao psiquiatra estar curado. 
 
 
 

05. Qual é a afirmativa cujo teor não pode ser confirmado nem 
negado, levando-se em consideração apenas o texto “O 
advogado”? 
(A) A compra do carro decorreu do fato de o homem não ter 

continuado o tratamento com o psiquiatra. 
(B) O advogado frequentava o mesmo bar que o homem, por isso 

eles se encontraram. 
(C) O amigo do homem curou-o definitivamente do medo de 

dormir. 
(D) A cama foi o meio de o homem se curar do seu medo. 
 
06. Neste trecho “Esqueça os distúrbios psíquicos e seja sempre 
amigo de um advogado” (l. 22), as duas formas verbais estão 
flexionadas no: 
(A) presente do subjuntivo. 
(B) presente do indicativo. 
(C) imperativo afirmativo. 
(D) imperativo negativo. 
 
07. Quanto ao valor fonético da letra X de acordo com a ortoépia 
– “estudo tradicional e normativo que determina os caracteres 
fônicos, considerados cultos e relevantes, e a boa pronúncia” 
(HOUAISS, 2009) e com relação às palavras “explicou” (l. 03), 
“debaixo” (l. 04) e “Deixe” (l. 06), qual afirmação está correta? 
(A) A letra X apresenta três valores fonéticos diferentes nessas 

palavras. 
(B) Nas três palavras, o X pode ter mais de um valor fonético 

diferente. 
(C) O valor fonético da letra X é o mesmo somente em duas 

palavras. 
(D) As três palavras apresentam o X com o mesmo valor fonético. 
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08. Em referência aos dígrafos constantes deste trecho “E quanto 
me custará esse tratamento, doutor? ‒ perguntou o senhor” (l. 
08), aponte a assertiva certa. 
(A) Inexistem dígrafos vocálicos. 
(B) Observa-se uma palavra com mais de um dígrafo. 
(C) Há mais dígrafos vocálicos que dígrafos consonantais. 
(D) O número de dígrafo consonantal é igual ao de dígrafo 

vocálico. 
 
09. Na l. 11, no trecho “Seis meses depois, ambos se 
encontraram no cinema”, observa-se que: 
(A) inexiste palavra proparoxítona. 
(B) há somente palavras paroxítonas. 
(C) se têm algumas palavras oxítonas. 
(D) existem menos palavras paroxítonas. 
 
10. Em “Tenho problemas sérios” (l. 04), a acentuação gráfica da 
palavra destacada se deve ao fato de ela ser: 
(A) uma proparoxítona real. 
(B) terminada em hiato pós-tônico. 
(C) paroxítona terminada em ditongo decrescente. 
(D) paroxítona terminada em ditongo crescente oral. 
 
11. Quanto à flexão de gênero, como se classifica o substantivo 
“profissional” (l. 09)? 
(A) Epiceno. 
(B) Heterônimo. 
(C) Sobrecomum. 
(D) Comum de dois. 
 
12. Em referência ao adjetivo constante deste fragmento textual 
“Cansado disso, ele foi ver um psiquiatra e explicou” (l. 03), é 
correto afirmar que se trata de uma forma adjetival:  
(A) simples e biforme. 
(B) simples e uniforme. 
(C) composta e biforme. 
(D) composta e uniforme. 
 
13. Que tipo de numeral predomina no texto em análise? 
(A) Os numerais multiplicativos. 
(B) Os numerais fracionários. 
(C) Os numerais cardinais. 
(D) Os numerais ordinais. 
 
14. Em “Ele simplesmente me disse para cortar os pés da cama, 
para que ninguém coubesse mais lá” (l. 19), com relação aos 
pronomes existentes nesse trecho, aponte a asserção verdadeira. 
(A) O pronome “Ele” deve ser classificado como pronome pessoal 

do caso oblíquo. 
(B) A forma pronominal “me” se classifica como um pronome 

oblíquo tônico. 
(C) A palavra “ninguém” é exemplo de pronome indefinido. 
(D) O termo “que” constitui um pronome relativo. 
 
15. O verbo curar, empregado na l. 18 (“tenha curado”), está 
conjugado no pretérito: 
(A) imperfeito do indicativo. 
(B) perfeito do subjuntivo. 
(C) perfeito do indicativo. 
(D) mais-que-perfeito. 

 

16. No primeiro parágrafo (l. 01 e 02), existem duas locuções 
adverbiais, as quais expressam, respectivamente, as circunstân-
cias de: 
(A) tempo e lugar. 
(B) modo e assunto. 
(C) causa e condição. 
(D) fim e instrumento. 
 
17. A locução conjuntiva “para que” (l. 19) liga a oração principal 
à oração subordinada, exprimindo a ideia de: 
(A) finalidade. 
(B) condição. 
(C) tempo. 
(D) causa. 
 
18. Considerando a função sintática dos termos existentes no 
período simples “E quanto me custará esse tratamento, 
doutor?” (l. 08), indique a afirmativa incorreta. 
(A) O núcleo do predicado verbal é o termo “custará”. 
(B) Exerce a função de objeto indireto o termo “me”. 
(C) “Esse tratamento” é o sujeito do verbo custar. 
(D) O termo “doutor” exerce a função de aposto. 
 
19. O período complexo “É um pouco caro, mas, se me curar, 
vale a pena” (l. 10) contém uma oração principal: 
(A) uma oração coordenada alternativa e uma oração 

subordinada adverbial final. 
(B) uma oração coordenada conclusiva e uma oração 

subordinada adverbial causal. 
(C) uma oração coordenada aditiva e uma oração subordinada 

adverbial consecutiva. 
(D) uma oração coordenada adversativa e uma oração 

subordinada adverbial condicional. 
 
20. Entre as palavras “barato” (l. 09) e “caro” (l. 10), existe uma 
relação de: 
(A) sinonímia. 
(B) antonímia. 
(C) paronímia. 
(D) homonímia. 
 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO CEARÁ 
 
21. Sobre a repressão ao movimento separatista conhecido como 
Confederação do Equador, do qual participaram o Ceará e outras 
províncias nordestinas, em 1824, é correto afirmar. 
(A) Participou da repressão à Confederação do Equador uma 

esquadra comandada pelo mercenário escocês lorde 
Cochrane. 

(B) De todas as províncias que compunham a Confederação, o 
Ceará foi a primeira a se render às tropas do governo. 

(C) Diante da derrota iminente, Tristão Gonçalves, o presidente 
do Ceará na Confederação, fugiu, embarcando em direção 
aos Estados Unidos. 

(D) Pereira Filgueiras, um dos líderes do movimento no Cariri, foi 
morto em combate. 
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22. A respeito do médico cearense Dr. Bezerra de Menezes, o 
primeiro grande divulgador da Doutrina Espírita no Brasil e, por 
isso mesmo, conhecido como o “Kardec brasileiro”, marque a 
alternativa verdadeira. 
(A) Ainda jovem, Bezerra de Menezes mudou-se para o Rio de 

Janeiro, a fim de estudar Medicina, embora tenha voltado ao 
Ceará em algumas ocasiões. 

(B) Dr. Bezerra foi eleito, em vários mandatos consecutivos, 
vereador e deputado provincial pelo Partido Conservador.  

(C) Bezerra exerceu a Medicina com paixão, assistindo todos os 
que o procuravam, especialmente os mais necessitados, 
tanto que ficou conhecido como o “Médico dos Pobres”. 

(D) Embora fosse liberal, o Dr. Bezerra de Menezes foi um duro 
crítico do Abolicionismo. 

 
23. Acerca do político e empresário cearense Carlos Jereissati, pai 
do ex-governador e atual senador Tasso Jereissati, assinale o item 
correto. 
(A) Carlos Jereissati nasceu em Fortaleza, filho de um imigrante 

italiano. 
(B) Carlos ingressou na União Democrática Nacional (UDN), 

tornando-se um importante adversário de Getúlio Vargas. 
(C) Em pouco tempo, Carlos Jereissati atingiu a posição de 

principal força política do Ceará. 
(D) Carlos conseguiu eleger-se deputado federal e senador, mas 

veio a falecer precocemente no exercício da senatoria.  
 

24. É um rio cearense: 
(A) Choró. 
(B) Beberibe. 
(C) Vaza-Barris. 
(D) Paraguaçu. 
 

25. A Praça da Bandeira, localizada em frente à Faculdade de 
Direito da UFC, em Fortaleza, também é conhecida como Praça: 
(A) Clóvis Beviláqua. 
(B) Murilo Borges. 
(C) do Coração de Jesus. 
(D) da Lagoinha. 
 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO BRASIL 
 
26. Político e diplomata pernambucano, foi um dos mais 
importantes líderes abolicionistas brasileiros, sendo o autor do 
clássico livro O Abolicionismo: 
(A) Farias Brito. 
(B) Joaquim Nabuco. 
(C) Tobias Barreto. 
(D) Sílvio Romero. 
 
27. Antropólogo e político mineiro, idealizou a Universidade de 
Brasília (UnB), foi ministro da Educação e Cultura e depois chefe 
da Casa Civil do governo João Goulart: 
(A) Roberto da Matta. 
(B) Gilberto Freyre. 
(C) Darcy Ribeiro. 
(D) Florestan Fernandes. 
 
 
 
 
 
 

28. Acerca de algumas Unidades Espaciais do Centro-Sul 
brasileiro, assinale a opção correta. 
(A) O Triângulo Mineiro é uma região pecuarista e agrícola, onde 

se destacam as cidades de Uberaba e Uberlândia. 
(B) A Serra Gaúcha é área de colonização japonesa e principal 

centro produtor de vinhos do País. 
(C) O Vale do Tubarão, no Espírito Santo, é famoso pela produção 

de carvão mineral. 
(D) O Mato Grosso do Sul notabilizou-se por sua pecuária leiteira. 
 
29. Acerca da estrutura geológica do relevo brasileiro, é correto 
afirmar. 
(A) A Serra da Mantiqueira, entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, 

é um exemplo de Dobramento Moderno no Brasil. 
(B) A maior parte do relevo brasileiro apresenta uma intensa 

atividade geológica interna.  
(C) As altitudes do relevo brasileiro, em geral, são modestas. 
(D) Segundo pesquisas recentes, o relevo brasileiro é constituído 

predominantemente por planícies. 
 
30. Município paulista em que se localiza o santuário nacional da 
padroeira do Brasil, segundo a Igreja Católica: 
(A) Campinas. 
(B) Aparecida. 
(C) Osasco. 
(D) Santos. 
 

ATUALIDADES 
 

31. Respectivamente, presidente e vice-presidente da CPI da 
COVID-19: 
(A) Renan Calheiros e Simone Tebet. 
(B) Fabiano Contarato e Tasso Jereissati. 
(C) Flávio Bolsonaro e Eduardo Girão. 
(D) Omar Aziz e Randolphe Rodrigues. 
 
32. Deputada federal pelo PSL que é autora da Proposta de 
Emenda à Constituição que institui o voto impresso: 
(A) Bia Kicis. 
(B) Carla Zambelli. 
(C) Joice Hasselmann. 
(D) Janaína Paschoal. 
 
33. Atual presidente da Câmara dos Deputados: 
(A) Rodrigo Pacheco. 
(B) Augusto Aras. 
(C) André Mendonça. 
(D) Arthur Lira. 
 
34. País da América do Sul que está passando atualmente pelo 
processo de elaboração de uma nova Constituição: 
(A) Chile. 
(B) Uruguai. 
(C) Peru. 
(D) Paraguai. 
 
35. País latino-americano que está vivendo uma grave crise 
institucional, com protestos de rua que já provocaram a morte 
de dezenas de pessoas: 
(A) México. 
(B) Colômbia. 
(C) Argentina. 
(D) Equador. 
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36. Primeira mulher a exercer o cargo de vice-presidente dos 
Estados Unidos: 
(A) Hillary Clinton. 
(B) Meryl Streep. 
(C) Michele Bachelet. 
(D) Kamala Harris. 
 
37. Atual primeiro-ministro do Reino Unido, é uma das figuras 
políticas britânicas mais controvertidas dos últimos anos: 
(A) Boris Johnson. 
(B) Tony Blair. 
(C) John Major. 
(D) James Callaghan. 
 
38. Recentemente destituído do poder, foi premiê de Israel por 
12 anos: 
(A) Shimon Peres. 
(B) Benjamin Netanyahu. 
(C) Itzhak Rabin. 
(D) Menahem Begin. 
 
39. Primeira-ministra da Nova Zelândia, cujo modo de enfrentar 
a pandemia do novo coronavírus tem sido considerado exemplar: 
(A) Golda Meir. 
(B) Theresa May. 
(C) Angela Merkel. 
(D) Jacinda Ardern. 
 
40. Empresa farmacêutica que produz uma vacina contra a 
COVID-19 administrada em uma única dose: 
(A) Coronavac. 
(B) Astrazeneca. 
(C) Janssen. 
(D) Pfizer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


