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LÍNGUA PORTUGUESA 
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Nasrudim e a Peste 
 
Ia a Peste a caminho de Bagdá, quando encontrou Nasrudim.  
Este perguntou-lhe: 
‒ Aonde vais? 
A Peste respondeu-lhe: 
‒ Bagdá, matar dez mil pessoas. 
Depois de um tempo, a Peste voltou a encontrar-se com Nasrudim. Muito zangado, o mulá disse-lhe: 
‒ Mentiste-me. Disseste que matarias dez mil pessoas e mataste cem mil! 
E a Peste respondeu-lhe: 
‒ Eu não menti, matei dez mil. O resto morreu de medo. 
 

Adaptado de https://www.jcnet.com.br/opiniao/tribuna_do_leitor/2020/03/717855-nasrudin-e-a-peste.html. Acesso em 25/05/2022. 
  

01. Assinale a alternativa em que a citação tem relação direta 
com o conteúdo do texto em análise. 
(A) “Tememos tudo como mortais, mas desejamos tudo como se 

fôssemos imortais.” François de la Rochefoucauld 
(B) “É sempre melhor que quem nos incute medo tenha mais 

medo do que nós.” Umberto Eco 
(C) “O medo depende da imaginação, a covardia, do caráter.” 

Joseph Jourbert 
(D) “O medo nunca está no perigo, mas em nós.” Stendhal 
 
02. Com relação aos encontros vocálicos existentes na linha 01, 
levando-se em consideração a forma correta de pronunciar os 
vocábulos (a ortoépia), é correto afirmar que: 
(A) há um ditongo decrescente nasal. 
(B) se observam dois hiatos e um ditongo.  
(C) inexiste palavra com tritongo nesse trecho. 
(D) a primeira palavra constitui um ditongo crescente oral. 
 
03. No título “Nasrudim e a Peste”, o segundo substantivo está 
grafado com a letra inicial maiúscula, em razão de ele: 
(A) ter características de um ser humano.  
(B) representar o nome de uma pessoa.  
(C) encarnar um ser mitológico.  
(D) designar um nome de lugar.  
 
04. O texto no qual se baseia esta prova é exemplo de narração 
de eventos fictícios já ocorridos; nesse caso, os verbos estão 
conjugados, em sua maioria, no: 
(A) pretérito perfeito.  
(B) futuro do pretérito. 
(C) pretérito imperfeito. 
(D) pretérito mais-que-perfeito. 
 
05. O adjetivo, neste trecho “Muito zangado, o mulá disse-lhe” 
(l. 06), está no grau: 
(A) superlativo absoluto sintético. 
(B) superlativo absoluto analítico. 
(C) comparativo de superioridade.  
(D) superlativo relativo de superioridade.  
 
06. Em “Este perguntou-lhe” (l. 02), os pronomes constantes 
desse trecho são classificados, respectivamente, como: 
(A) indefinido e relativo.  
(B) adjetivo e substantivo.  
(C) demonstrativo e pessoal.  
(D) possessivo e interrogativo.  
 

07. O termo “quando encontrou Nasrudim” (l. 01) é exemplo de 
oração subordinada adverbial, logo estabelece uma 
circunstância. O termo que estabelece a mesma circunstância 
que tal oração é: 
(A) “de medo” (l. 09).  
(B) “com Nasrudim” (l. 06). 
(C) “a caminho de Bagdá” (l. 01). 
(D) “Depois de um tempo” (l. 06).  
 

08. No trecho “Bagdá, matar dez mil pessoas” (l. 05), 
encontram-se dois substantivos; ambos são: 
(A) derivados e comuns.  
(B) simples e primitivos. 
(C) abstratos e próprios.  
(D) compostos e concretos.  
 

09. A preposição constante deste trecho “O resto morreu de 
medo” (l. 09) expressa qual sentido? 
(A) De meio.  
(B) De causa.  
(C) De tempo.  
(D) De matéria.  
 

10. Em referência à função sintática dos termos destacados 
neste fragmento “Disseste que matarias dez mil pessoas e 
mataste cem mil” (l. 07), qual é a afirmativa exata? 
(A) Ambos os termos têm a função de complemento nominal. 
(B) O primeiro termo é um aposto, e o segundo, um sujeito.  
(C) Os dois termos exercem a função de objeto direto.  
(D) O segundo termo representa um objeto indireto.   
 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO CEARÁ 
 

11. Coronel do Exército e banqueiro, natural de Juazeiro do 
Norte, foi presidente da Assembleia Legislativa cearense e, 
posteriormente, governador do Ceará. 
(A) Virgílio Távora. 
(B) Adauto Bezerra. 
(C) César Cals. 
(D) Gonzaga Mota. 

 

12. Pintor(a) abstracionista cearense, conhecido(a) internacio-
nalmente, cujo centenário de nascimento está sendo celebrado 
no corrente ano. 
(A) Antônio Bandeira. 
(B) Sinhá d’Amora. 
(C) Raimundo Cela. 
(D) Vicente Leite. 
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13. Curso d’água que NÃO se situa no território do município de 
Fortaleza: 
(A) Rio Maranguapinho. 
(B) Riacho Pajeú. 
(C) Rio Curu. 
(D) Riacho Maceió. 

 
14. Município mais oriental do litoral cearense: 
(A) Chaval. 
(B) Icapuí. 
(C) Barroquinha. 
(D) Camocim. 

 
15. NÃO é uma espécie de árvore frutífera muito encontrada no 
Ceará: 
(A) cajazeira. 
(B) pitombeira. 
(C) mangabeira. 
(D) cerejeira. 

 
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO BRASIL 

 
16. Empresário(a) e político(a) paulista que, como ministro(a) da 
Fazenda do governo de José Sarney, dirigiu a reforma 
econômica conhecida como Plano Cruzado: 
(A) Zélia Cardoso de Mello. 
(B) Gustavo Franco. 
(C) Dílson Funaro. 
(D) Pedro Malan. 

 
17. Político paulista que lutou pela restauração da Democracia e 
das eleições diretas para a presidência da República, tendo 
presidido a Assembleia Constituinte que promulgou a 
Constituição de 1988: 
(A) Ulysses Guimarães. 
(B) Tancredo Neves. 
(C) Roberto Cardoso Alves. 
(D) Dante de Oliveira. 

 
18. A respeito das características climáticas do território 
brasileiro, marque a alternativa certa. 
(A) O território brasileiro, em sua quase totalidade, situa-se 

numa região de altas latitudes. 
(B) Registra-se elevada Amplitude Térmica Anual na maior parte 

do território brasileiro. 
(C) Temperaturas médias superiores a 18 graus centígrados 

ocorrem na maior parte de nosso território. 
(D) Regime dos rios controlado pelas chuvas é o que se verifica 

em todas as bacias hidrográficas brasileiras. 
 

19. Sobre os grandes domínios de vegetação no Brasil, assinale 
o item correto. 
(A) As florestas são formações vegetais que ocupam uma 

pequena parte do território brasileiro. 
(B) A palavra “floresta” é um termo genérico que designa um 

tipo de formação no qual os elementos predominantes são 
os arbustos e as ervas. 

(C)  As florestas brasileiras apresentam enclaves de formações 
não florestais, como os “campos de altitude”, na Mata 
Atlântica. 

(D) O Brasil apresenta dois domínios de formações vegetais 
fechadas, a saber, a Caatinga e o Cerrado. 

 

20. Espécie de peixe muito encontrada nos rios da Bacia 
Amazônica. 
(A) Badejo. 
(B) Robalo. 
(C) Enchova. 
(D) Tucunaré. 

 
ATUALIDADES 

 
21. Atual presidente da França, é um(a) político(a) de centro, 
tendo sido reeleito(a) em abril do corrente ano: 
(A) Marine Le Pen. 
(B) Nicolas Sarkozy. 
(C) Jean-Marie Le Pen. 
(D) Emmanuel Macron. 

 
22. Atual presidente da Ucrânia, lidera as forças de seu país 
contra a invasão russa: 
(A) Volodymyr Zelensky. 
(B) Bóris Iéltsin. 
(C) Raísa Gorbachev. 
(D) Yuri Andropov. 

 
23. Empresário norte-americano, proprietário do Facebook, a 
mais acessada rede social do mundo: 
(A) Alan Turing. 
(B) David Zuckerberg. 
(C) John Nash. 
(D) Von Neumann. 

 
24. Bilionário nascido na África do Sul, proprietário da empresa 
Tesla Motors, é considerado o homem mais rico da atualidade: 
(A) Steve Jobs. 
(B) George Soros. 
(C) Bill Gates. 
(D) Elon Musk. 

 
25. Embora seja tradicionalmente um grande importador, o 
Brasil tornou-se também, desde o ano passado, um exportador 
de: 
(A) soja. 
(B) trigo. 
(C) algodão. 
(D) tabaco. 

 
26. O blueberry é uma fruta de coloração azulada e muito rica 
em nutrientes. Em fevereiro de 2022, o Ceará colheu a sua 
primeira safra de blueberry, que pretende tornar-se um item 
importante na carteira de exportações de nosso Estado. No 
idioma português, o blueberry se chama: 
(A) mirtilo. 
(B) pitaya. 
(C) kiwi. 
(D) tâmara. 

 
27. Estado que faz fronteira com o Ceará e está em litígio 
territorial conosco: 
(A) Pernambuco. 
(B) Rio Grande do Norte. 
(C) Piauí. 
(D) Paraíba. 
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28. Zika e chikungunya são classificadas como: 
(A) arboviroses. 
(B) doenças autoimunes. 
(C) verminoses. 
(D) DSTs. 

 
29. A “varíola dos macacos”, ou “varíola símia”, transmitida pelo 
vírus monkeypox, é uma doença que se originou na: 
(A) China. 
(B) Índia. 
(C) África. 
(D) Austrália. 

 
30. A energia eólica é uma das mais utilizadas fontes de energia 
limpa e renovável no mundo de hoje. Atualmente, estão sendo 
construídos parques eólicos em pleno mar, ao longo da costa, 
aproveitando a alta velocidade dos ventos nesses locais, para a 
produção de energia elétrica. Esse tipo de parque eólico é 
também conhecido como: 
(A) off-road. 
(B) offshore. 
(C) offside. 
(D) offset.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


