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Conta-se que um leão enorme ia andando chateado, não muito rei dos animais, porque tinha acabado de brigar com 
a mulher, e esta lhe dissera poucas e boas. 
 Eis que, subitamente, o leão defronta com um pequeno rato, o menor que ele já tinha visto. Pisou-lhe a cauda e, 
enquanto o rato forçava inutilmente para escapar, o leão gritava: "Miserável criatura, estúpida, ínfima, vil, torpe, não 
conheço, na criação, nada mais insignificante e nojento. Vou te deixar com vida apenas para que possas sofrer toda a 
humilhação do que te disse, tu, desgraçado, inferior, mesquinho, rato!". E soltou-o. 
 O rato correu o mais que pôde, mas, quando já estava a salvo, gritou para o leão: "Será que Vossa Excelência poderia 
escrever isso para mim? Vou me encontrar com uma lesma que eu conheço e quero repetir isso para ela com as mesmas 
palavras!". 

Adaptado de FERNANDES, Millôr. Inhttp://www2.uol.com.br/millor/fabulas/070.htm. Acesso em 12/08/2017. 

 
01. Assinale a alternativa em que todas as palavras são 
grafadas com a letra S, a exemplo de “miserável” (l. 04). 
(A) lapi_eira – sinteti_ar – a_ia 
(B) corte_ia – mai_ena – to_a 
(C) bali_a – mare_ia – proe_a 
(D) coali_ão – o_ônio – tri_ 

 
02. A forma verbal “Será” (l. 07) é acentuada, por ser: 
(A) exemplo de proparoxítona. 
(B) exemplo de oxítona terminada em -a. 
(C) uma palavra proparoxítona aparente. 
(D) uma palavra paroxítona terminada em -a. 

 
03. Quanto à flexão verbal, é correto afirmar que: 
(A) “tinha acabado” (l. 01) e “dissera” (l. 02) foram flexionados 

no mesmo tempo verbal. 
(B) foram conjugadas em tempos verbais diferentes as formas 

“ia” (l. 01) e “gritava” (l. 04). 
(C) estão no mesmo tempo e no mesmo modo as formas 

verbais “possas” (l. 05) e “quero” (l. 08). 
(D) se conjugaram as formas verbais “dissera” (l. 02) e “tinha 

visto” (l. 03) em tempos verbais diferentes. 
 
04. No trecho “um pequeno rato, o menor que ele já tinha 
visto” (l. 03), o termo sublinhado está no grau: 
(A) comparativo de inferioridade. 
(B) comparativo de igualdade. 
(C) superlativo absoluto. 
(D) superlativo relativo. 

 
05. De acordo com as normas que regulam o emprego dos 
pronomes de tratamento, “Vossa Excelência” (l. 07) é devido a: 
(A) reitores. 
(B) arcebispos e bispos. 
(C) delegados, professores. 
(D) juízes, ministros, deputados. 

 
06. Com base no primeiro parágrafo (l. 01 e 02), qual é a 
afirmativa correta? 
(A) Computam-se somente verbos regulares. 
(B) Há tantos verbos irregulares quantos regulares. 
(C) Contam-se mais verbos irregulares do que regulares. 
(D) Existem menos verbos irregulares do que verbos regulares. 

 
 
 
 
 

07. O termo “nada mais insignificante e nojento” (l. 05) exerce 
a mesma função sintática de: 
(A) “poucas e boas” (l. 02).  
(B) “um leão enorme” (l. 01). 
(C) “Vossa Excelência” (l. 07). 
(D) “com um pequeno rato” (l. 03). 

 
08. Que relação semântica existe entre as palavras destacadas 
neste trecho "'Miserável criatura, estúpida, ínfima, vil, torpe, 
não conheço, na criação, nada mais insignificante e nojento'" (l. 
04 e 05)? 
(A) Essas palavras apresentam significados divergentes. 
(B) Tais palavras constituem exemplo de antonímia. 
(C) Esses adjetivos se equivalem semanticamente. 
(D) Tais adjetivos se contrapõem pelo significado. 

 
09. No tocante ao modo como o leão reagiu à pisada do rato 
em sua cauda, essa reação deve-se ao fato de: 
(A) a leoa haver brigado com ele. 
(B) o leão desconhecer o rato e a lesma. 
(C) a lesma querer vingar-se do leão por causa do rato. 
(D) o rato ter ignorado a sua condição de rei dos animais. 

 
10. Aponte a característica comum entre o leão e o rato. 
(A) A desobediência. 
(B) A autoestima. 
(C) A arrogância. 
(D) A inveja. 

 
ATUALIDADES 

 
11. Os ingleses surpreendem o mundo quando em 2016 
anunciaram a saída de um grupo de países na qual fazia parte 
desde 1973.  Apelidada de “Brexit”, a Inglaterra saiu: 
(A) da ONU. 
(B) da UNESCO. 
(C) da União Europeia. 
(D) do Reino Unido. 

 
12.  O atual presidente dos Estados Unidos, o republicano 
Donald Trump causa polêmica desde sua eleição, dentre outras 
coisas, suas declarações. Antes da presidência norte-americana, 
o magnata foi dentre outras profissões: 
(A) professor. 
(B) frentista. 
(C) apresentador de Reality Show. 
(D) comediante. 
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13. Desde 2011 na chamada Primavera Árabe, as sociedades 
se levantaram contra os regimes autoritários, gerando um 
conflito que dura até hoje. As estratégias de guerra do governo 
são cruéis. No primeiro semestre desse ano, o governo de 
Damasco foi acusado de usar gás tóxico na província Idlib, 
controlada pelos rebeldes, matando mais de 58 pessoas, entre 
elas muitas crianças. Estamos falando do conflito em que país? 
(A) Palestina. 
(B) Síria. 
(C) Afeganistão. 
(D) Israel. 

 
14. Desde os últimos anos, a Europa vem sendo alvo de 
ataques terroristas. França, Inglaterra, Alemanha e Espanha, 
dentre outros países, foram vítimas do terrorismo iniciado nos 
primeiros anos do século XXI com o conhecido 11 de setembro 
de 2001, bombardeio das Torres Gêmeas Wold Trade Center. Os 
ataques atuais são reivindicados pelo grupo: 
(A) Al Quaeda. 
(B) Talebã. 
(C) Estado Islâmico. 
(D) ETA. 

 
15. Desde 2015, o país passa por uma recessão econômica que 
desencadeou uma grande crise política resultando, em 2016, na 
destituição do cargo da presidente Dilma Rousseff, eleita em 
2014. No processo de impeachment, foi acusada de crime de: 
(A) sonegação fiscal. 
(B) tráfico de influências. 
(C) corrupção passiva. 
(D) responsabilidade fiscal. 

 
16. No final de 2015, tivemos um dos maiores desastres 
ecológicos dos últimos tempos. O rompimento de uma 
barragem de rejeitos de minério pertencentes à mineradora 
Samarco. Uma enxurrada de lama inundou várias casas 
próximas da região e contaminou o Rio Doce, chegando até o 
litoral de Santa Catarina. Essa tragédia ocorreu na cidade de:  
(A) São João Del Rei – MG. 
(B) Mariana – MG. 
(C) Varginha – MG. 
(D) Belo Horizonte – MG. 

 
17. Em novembro de 2016, o futebol brasileiro teve uma 
grande perda. Ocorreu um trágico acidente com o avião que 
transportava a equipe inteira do time Chapecoense – SC que 
seguia para a cidade de Medellín para disputar a Copa Sul-
Americana. O avião caiu deixando somente seis sobreviventes. 
Uma onda de solidariedade e homenagens ao time movimentou 
o mundo.  O avião caiu em que país? 
(A) Colômbia. 
(B) Peru. 
(C) Bolívia. 
(D) Argentina. 

 
 
 
 
 
 
 

18. Inaugurado em 1999, o Centro Dragão do Mar, situado na 
praia de Iracema, foi um dos primeiros equipamentos de 
congregação de cultura da cidade de Fortaleza. O nome Dragão 
do Mar é uma homenagem a Francisco José do Nascimento 
conhecido também como “Chico da Matilde”.  Dragão do Mar 
ficou conhecido por um evento que barrou o tráfico de escravos 
no Ceará. Sua profissão era: 
(A) vendedor. 
(B) jangadeiro. 
(C) professor. 
(D) marceneiro. 

 
19. Em abril desse ano, o Brasil perdeu um grande nome da 
MPB, Antônio Carlos Belchior, cantor e compositor cearense, 
morreu no Rio Grande do Sul. Seu talento musical elevou o 
nome da música brasileira com canções que falavam 
principalmente do homem latino-americano. O velório 
aconteceu no Centro Dragão do Mar, onde os fãs puderam se 
despedir do cantor. Sua cidade natal é: 
(A) Fortaleza. 
(B) Juazeiro do Norte. 
(C) Sobral. 
(D) Maranguape. 

 
20. Em julho desse ano, o jogador de futebol Neymar entrou 
para a história do futebol como um dos jogadores mais caros de 
sua época. Foi um contrato de 222 milhões de euros, 
equivalentes a 821 milhões de reais. O jogador levou os 
franceses à loucura com sua chegada. O time que contratou 
Neymar foi: 
(A) Nice. 
(B) Paris Saint-Germain. 
(C) Saint- Étienne. 
(D) Lyon. 

 
21. Em 2016 a América do Sul perdeu um grande expoente 
revolucionário da América. Fidel Castro, líder revolucionário, 
morreu aos 90 anos em Havana, deixando um legado de luta 
contra o capitalismo desde 1959, quando começa sua 
revolução. Ele era o líder da:  
(A) Revolução do Haiti. 
(B) Revolução Boliviana. 
(C) Revolução Cubana. 
(D) Revolução Venezuelana. 

 
22.  Na última eleição presidencial francesa, apesar dos baixos 
índices de participação eleitoral, o candidato vitorioso, o 
centrista, Emmanuel Macron foi considerado em relação à 
história da França, o presidente mais:  
(A) nacionalista. 
(B) jovem. 
(C) esquerdista. 
(D) intelectual. 
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23.  No final de 2015, foi observado um alto índice de 
nascimento de bebês com microcefalia, inicialmente em Recife 
e depois em vários estados, então os médicos fizeram estudos 
para descobrir as causas dessa epidemia. A conclusão foi que 
um mosquito era um dos principais responsáveis pela 
microcefalia nos bebês brasileiros. Estamos falando de qual 
mosquito? 
(A) Muriçoca. 
(B) Mutuca. 
(C) Aedes aegypti. 
(D) Barbeiro. 

 
24. Há 11 anos, a Lei nº 11.340/2006 revolucionou no combate 
à violência contra mulher, por abranger vários tipos de 
violência: psicológica, sexual e patrimonial, além da física. Foi 
reconhecida pela ONU como uma das três melhores legislações 
do mundo no enfrentamento da violência contra a mulher. 
Estamos falando da conhecida:  
(A) Lei do feminicídio. 
(B) Lei contra crimes sexuais. 
(C) Lei Maria da Penha. 
(D) Lei contra a violência doméstica. 

 
25. Em junho de 2015, a Suprema Corte dos Estados Unidos, 
numa decisão histórica, surpreende o ocidente ao legalizar o 
casamento entre pessoas do mesmo sexo.  A decisão levou 
milhares de pessoas de diversas partes do mundo a comemorar 
nas ruas e nas redes sociais, fazendo as pessoas colocarem em 
seus perfis as cores do arco-íris, símbolo da diversidade. O 
movimento ficou conhecido no Brasil como: 
(A) O amor vence. 
(B) LGBT. 
(C) Onda arco-íris. 
(D) Viva a diversidade. 

 
26. Uma das primeiras medidas do governo de Michel Temer 
foi lançar um pacote de medidas para reequilibrar as contas 
públicas. Dentre as medidas pouco populares, a PEC 241 gerou 
polêmica e muito protesto antes de ser implementada. Essa PEC 
prevê:  
(A) limite no repasse das universidades. 
(B) combate à corrupção direta. 
(C) cortes nos salários dos servidores. 
(D) um teto para gastos públicos. 

 
27. Em 2016 um evento considerado tradicional no Ceará foi 
proibido pelo Supremo Tribunal Federal por ser considerado 
cruel com animais envolvidos. Apesar dos argumentos de 
tradição esportiva e cultural, gerador de renda, foi considerado 
inconstitucional. Os grupos de defesa dos animais 
comemoraram. Estamos falando de:  
(A) Vaquejada. 
(B) Rodeio. 
(C) Rinha de galo. 
(D) Bumba meu boi. 

 
 
 
 
 
 

28. Em outubro do ano passado, a Colômbia fez um referendo 
para um acordo de paz histórico com um grupo de guerrilheiros 
existente desde 1964, deixando milhares de mortos entre 
colombianos e outras nacionalidades. O cessar fogo aconteceu, 
porém o acordo de paz vai esperar mais, porque a população 
colombiana disse “não“ para o grupo. Estamos falando de:  
(A) Sendero Luminoso. 
(B) Farc. 
(C) M-19. 
(D) Movimento Tupac – Amaru. 

 
29. Em 2016 a Polícia Federal decretou uma operação 
denominada de “For all” onde foram investigadas e indiciadas 
por sonegação fiscal bandas de forró do Ceará e Paraíba.  A 
operação foi divulgada e caiu nas redes sociais, levando à 
criação de memes que defendiam e criticavam as bandas 
envolvidas. Uma das bandas cearenses envolvidas foi:  
(A) Calcinha Preta. 
(B) Solteirões do Forró. 
(C) Aviões do Forró. 
(D) Banda Calypso. 

 
30. Dentre os grandes acontecimentos de 2016, podemos 
destacar o início de uma reaproximação entre Cuba e Estados 
Unidos, separados pela Revolução Cubana em 1959.  A visita do 
então presidente Barack Obama marca uma nova era 
diplomática entre os países.  Dentre os efeitos negativos do 
rompimento dos Estados Unidos para Cuba, podemos destacar 
como principal:  
(A) o embargo econômico. 
(B) o controle do Caribe. 
(C) a perseguição política. 
(D) o analfabetismo. 

 


