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LÍNGUA PORTUGUESA
Devo curtir minhas próprias publicações no Facebook?
O fantástico efeito manada!
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Em algum momento, você já deve ter visto um amigo seu curtindo a própria publicação no Facebook e achado isso,
digamos, peculiar. Mas será que há fundamentos? E, mais, será que isso deve ser feito por quem tem uma página, um canal
ou similares? O que é efeito manada?
Imagine que você está voltando para casa depois de um forte dia de calor e decide comprar um sorvete. No caminho,
há duas sorveterias exatamente iguais, contudo uma está sem clientes, e a outra está com uma fila grande. Você vai para
qual? Se fôssemos puramente racionais, dadas as condições, a melhor escolha seria a sorveteria vazia. Afinal, seria mais
rápido, ninguém gosta (será?) de esperar em filas. Acontece que, na prática, as pessoas, em sua maioria, optam pela
sorveteria em que teriam de esperar mais pelo sorvete.
Eu sei! Eu sei! Em casa, no conforto, ao se pensar em decisões, a gente tende a ser bem mais racional que em
situações rotineiras, justamente porque o momento de pensar é quando o lado racional encontra espaço para agir, porém
nossas decisões estão além do nosso controle em situações cotidianas.
O efeito manada, então, é a influência do comportamento de um grupo no de um indivíduo. Se um grupo em uma
sala de espera se levantar, muito provavelmente você vai se levantar também. Não se preocupe, “conformismo é um instinto
de sobrevivência”, como escreve David McRaney.
[...] E agora? Será que devemos curtir nossas próprias publicações?
[...] Imagine, agora, que você tem de escolher entre as duas novamente, mas nas seguintes condições: sorveteria A
- fila com 10 pessoas desconhecidas; sorveteria B - fila com 10 parentes do próprio sorveteiro. Em qual você vai agora? Sim,
você vai à sorveteria A, porque gostamos de validação social para nossas decisões. [...] Quando curtimos nossas próprias
mensagens, nós nos vemos no dilema: A) se eu curtir minha publicação, mais pessoas vão curtir também por conta do efeito
manada; B) se eu curtir minha publicação, mais pessoas podem reparar que a curtida foi minha e a validação social vai perder
força. E agora? Curtir ou não curtir? [...]
Vamos exercitar a imaginação mais uma vez. Imagine que você vê uma publicação de um amigo que tem uma curtida.
O que notou primeiro? Notou que ali estava uma curtida ou que a curtida foi de seu amigo? Primeiro, notou que havia uma
curtida, claro. Ponto para o efeito manada!
Último exercício de imaginação do artigo. Depois de você observar que a curtida foi do próprio amigo que fez a
postagem, vai-se sentir mais inclinado a curtir mesmo assim? Sim, vai.
Adaptado de https://medium.com/@Maxnavegantus/devo-curtir-minhas-próprias-publicações-no-facebook-o-fantástico-efeito-manada-c3bcf8071763
(acesso em 08/10/2020).

01. Com relação aos encontros vocálicos constantes do último
parágrafo (l. 25 e 26), assinale a opção cujo teor está correto.
Deve ser considerado cada grupo vocálico, mesmo que esteja
repetido.
(A) O encontro vocálico de “exercício” e “próprio” só pode ser
classificado como ditongo crescente oral.
(B) Quanto às palavras “imaginação” e “foi”, há, em cada uma
delas, um ditongo decrescente.
(C) Esse fragmento do texto tem um número maior de hiatos do
que de tritongos.
(D) A quantidade de ditongos iguala-se à quantidade de hiatos.
02. Em qual alternativa os três vocábulos são classificados como
paroxítonos?
(A) “publicação” – “sorvete” – “mensagens”.
(B) “postagem” – “rotineiras” – “racionais”.
(C) “estava” – “dilema” – “fundamentos”.
(D) “social” – “optam” – “condições”.
03. Com base nas regras de acentuação gráfica, marque a
afirmativa que está certa.
(A) Regras distintas justificam o acento gráfico de “indivíduo” e
“próprias”.
(B) Utiliza-se a mesma regra para acentuar graficamente
“último” e “influência”.
(C) Por serem oxítonos terminados em E, os vocábulos “você” e
“vê” se acentuam.
(D) As palavras “fantástico” e “fôssemos” são acentuadas por
serem proparoxítonas reais.
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04. O substantivo “manada” (l. 03) constitui exemplo de termo
que designa um coletivo. Qual substantivo NÃO corresponde a
um elemento desse coletivo?
(A) Hiena.
(B) Burro.
(C) Cavalo.
(D) Elefante.
05. De acordo com o contexto em que estão inseridos, o que os
substantivos “comportamento” (l. 12) e “imaginação” (l. 22) têm
em comum?
(A) O processo de composição está presente nos dois
substantivos.
(B) Tais substantivos são exemplo de derivação por sufixação.
(C) Esses substantivos são classificados como abstratos.
(D) Eles se classificam como substantivo primitivo.
06. No trecho “Afinal, seria mais rápido” (l. 06 e 07), o adjetivo
está no grau:
(A) comparativo.
(B) superlativo.
(C) absoluto.
(D) relativo.
07. No texto em análise, predominam os numerais:
(A) multiplicativos.
(B) fracionários.
(C) cardinais.
(D) ordinais.
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08. Com referência aos pronomes constantes do segundo
parágrafo (da l. 04 à l. 08), aponte a afirmativa cujo conteúdo está
incorreto.
(A) Têm-se pronome possessivo e pronome interrogativo.
(B) Inexiste pronome de tratamento nesse parágrafo.
(C) Existem, nesse parágrafo, pronomes indefinidos.
(D) Observa-se somente um pronome relativo.
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14. Com relação à função sintática dos termos da oração,
examine as afirmações seguintes e distinga os conteúdos
verdadeiros dos conteúdos falsos. Em seguida, marque a
alternativa que preenche, corretamente, os parênteses, de cima
para baixo.
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Exerce a função de adjunto adverbial o termo “em
decisões” (l. 09).
O termo “peculiar” (l. 02) exerce a função de
predicativo do sujeito.
Em “Eu sei!” (l. 09), a forma verbal constitui o núcleo
do predicado nominal.
O grupo nominal “duas sorveterias exatamente
iguais” (l. 05) é um objeto direto.
Tem a função sintática de sujeito simples o grupo
nominal “a validação social” (l. 20).

09. Neste excerto “E, mais, será que isso deve ser feito por quem
tem uma página, um canal ou similares?” ((l. 02 e 03), o verbo
fazer está na voz passiva analítica. Mantendo-se, forçosamente,
a mesma estrutura morfossemântica, a reescritura desse trecho
na voz ativa corresponde a qual período?
(A) E, mais, será que quem tem uma página, um canal ou
similares deveria ter feito isso?
(B) E, mais, será que quem tem uma página, um canal ou
similares deveu ter feito isso?
(C) E, mais, será que quem tem uma página, um canal ou
similares devia fazer isso?
(D) E, mais, será que quem tem uma página, um canal ou
similares deve fazer isso?

(A) F, F, F, V, V.
(B) V, V, F, F, V.
(C) F, V, V, F, V.
(D) V, F, F, V, F.

10. No sexto parágrafo (da l. 16 à l. 21), em referência aos verbos
principais e auxiliares, é exato afirmar que esse parágrafo
apresenta:
(A) 05 verbos principais e 03 verbos auxiliares.
(B) 04 verbos principais e 04 verbos auxiliares.
(C) 03 verbos principais e 05 verbos auxiliares.
(D) 02 verbos principais e 06 verbos auxiliares.

15. Qual é a correta classificação desta oração “porém nossas
decisões estão além do nosso controle em situações cotidianas”
(l. 10 e 11)?
(A) Oração coordenada sindética alternativa.
(B) Oração coordenada sindética adversativa.
(C) Oração coordenada sindética conclusiva.
(D) Oração coordenada sindética explicativa.

11. Em “Primeiro, notou que havia uma curtida, claro” (l. 23 e
24), o termo grifado, de acordo com o contexto em que se insere,
classifica-se, morfologicamente, como:
(A) substantivo.
(B) numeral.
(C) adjetivo.
(D) advérbio.

16. Neste período composto “Imagine que você vê uma
publicação de um amigo que tem uma curtida” (l. 22), existem,
além da oração principal “Imagine”, duas orações subordinadas,
as quais se classificam respectivamente:
(A) oração subordinada substantiva objetiva indireta e oração
subordinada adjetiva explicativa.
(B) oração subordinada substantiva objetiva direta e oração
subordinada adjetiva restritiva.
(C) oração subordinada substantiva predicativa e oração
subordinada adjetiva explicativa.
(D) oração subordinada substantiva subjetiva e oração
subordinada adjetiva restritiva.

12. A partir da análise deste trecho do texto “o momento de
pensar é quando o lado racional encontra espaço para agir,
porém nossas decisões estão além do nosso controle em
situações cotidianas” (l. 10 e 11), levando-se em conta o
contexto oracional em que as duas preposições sublinhadas
estão inseridas, tais preposições expressam, respectivamente, a
relação semântica de:
(A) propriedade e dimensão.
(B) conformidade e valor.
(C) capacidade e modo.
(D) finalidade e lugar.
13. Atendo-se unicamente ao contexto no qual se encontra esta
oração “Quando curtimos nossas próprias mensagens” (l. 18 e
19), a conjunção subordinativa liga a oração principal à oração
subordinada e estabelece entre elas uma circunstância. Qual
oração subordinada adverbial exprime a mesma circunstância da
oração destacada neste enunciado?
(A) “ao se pensar em decisões” (l. 09).
(B) “como escreve David McRaney” (l. 14).
(C) “Se fôssemos puramente racionais” (l. 06).
(D) “porque gostamos de validação social [...]” (l. 18).
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17. Quanto aos princípios que regulam a concordância nominal,
considerando o termo destacado a seguir “Se fôssemos
puramente racionais, dadas as condições, a melhor escolha
seria a sorveteria vazia” (l. 06), é correto afirmar que:
(A) o adjetivo deveria ficar no masculino singular seguido de A
craseado.
(B) a forma adjetival não poderia ter sido flexionada nesse
contexto.
(C) a forma adjetival pode ficar no masculino ou no feminino
plural.
(D) o adjetivo tem de concordar com o substantivo nesse caso.
18. Entre estes vocábulos “mas” (l. 16) “mais” (l. 09), observa-se
uma relação de:
(A) homonímia.
(B) antonímia.
(C) paronímia.
(D) sinonímia.
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19. No final do texto, chega-se à conclusão de que:
(A) quem curte as suas próprios publicações fica desacreditado
nas mídias sociais.
(B) o efeito manada condiciona racionalmente o comportamento
das pessoas.
(C) curtir as próprias postagens repercute positivamente nas
redes sociais.
(D) constitui o efeito manada um obstáculo para a validação
social.
20. O tema predominante no texto em análise volta-se para:
(A) um processo crescente de ausência quase total da
autovalorização.
(B) um contexto social em que as pessoas destacam as próprias
experiências.
(C) uma situação que se atém às relações interpessoais no
universo da internet.
(D) uma revolução a favor do comportamento humano imposta
pelo efeito manada.
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO CEARÁ
21. Sobre as Missões Jesuíticas no Ceará, é correto afirmar.
(A) Desde o início da colonização, os índios da Chapada da
Ibiapaba tiveram um relacionamento amistoso com os
jesuítas.
(B) No final do século XVII, os jesuítas conseguiram fundar
aquele que se tornaria depois um dos maiores aldeamentos
do Brasil, a Missão da Ibiapaba, no local onde se situa
atualmente a cidade do Crato.
(C) As aldeias jesuíticas possuíam instrumentos de punição,
como o tronco, no qual eram presos ou açoitados os índios
indisciplinados.
(D) Os jesuítas introduziram também as missões ambulantes ou
itinerantes, em que os padres visitavam de tempos em
tempos as vilas e povoados do interior, para ministrar os
sacramentos.

PMF - IMPARH

25. É um município cearense:
(A) Oeiras.
(B) Caicó.
(C) Exu.
(D) Granjeiro.
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO BRASIL
26. Em meados da década de 1930, ocorreu no Brasil,
principalmente no Ceará, uma epidemia de:
(A) Tuberculose.
(B) Cólera.
(C) Hanseníase.
(D) Tifo.
27. Revolucionário italiano que lutou pela Unificação da Itália e,
no Brasil, combateu na Guerra dos Farrapos:
(A) Giuseppe Garibaldi.
(B) Alessandro Manzoni.
(C) Giovanni Gentile.
(D) Antonio Gramsci.
28. Político cearense que foi Ministro da Justiça no governo
Ernesto Geisel e tornou-se famoso por responder às perguntas
dos jornalistas com a expressão estereotipada “Nada a
declarar!”:
(A) Armando Falcão.
(B) Carlos Jereissati.
(C) Flávio Marcílio.
(D) César Cals.

22. Escritor naturalista cearense, autor do romance Dona
Guidinha do Poço, história de ciúme e vingança que foi esquecida
durante mais de cinquenta anos, até ser redescoberta na década
de 1950, por críticos literários do Centro-Sul do País:
(A) Oliveira Paiva.
(B) Antônio Sales.
(C) Rodolfo Teófilo.
(D) Adolfo Caminha.
23. Intelectual cearense, nascido em Maranguape, em 1853, que
se tornou um dos mais conceituados historiadores brasileiros,
tendo renovado os estudos na área de História:
(A) Jackson de Figueiredo.
(B) Oliveira Viana.
(C) Capistrano de Abreu.
(D) Clóvis Bevilácqua.
24. O Açude Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, que
foi por muito tempo o maior reservatório de água do Ceará, é
mais conhecido como Açude:
(A) do Cedro.
(B) Castanhão.
(C) Araras.
(D) de Orós.
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29. Acerca da Pecuária no Brasil, é correto afirmar.
(A) O Ceará está entre os Estados brasileiros com maior rebanho
suíno.
(B) É muito comum a criação de caprinos no Nordeste, pois esses
animais se adaptam muito bem ao clima da Região.
(C) A segunda carne mais consumida no Brasil é a de frango,
superada apenas pela bovina.
(D) Ao contrário do que ocorre no Centro-Sul, onde predominam
as raças bovinas de origem europeia, no Nordeste é mais
comum a criação extensiva do gado zebu rústico.
30. O Elevador Lacerda, primeiro elevador do mundo a ser
utilizado como transporte público, ainda está cumprindo sua
função e situa-se na cidade de:
(A) Ouro Preto.
(B) Gramado.
(C) Salvador.
(D) Santos.
ATUALIDADES
31. A cloroquina, medicamento considerado por muitos como
eficaz no combate ao novo coronavírus, embora isso não tenha
sido ainda comprovado cientificamente, é tradicionalmente
utilizada no tratamento:
(A) da Ancilostomose.
(B) da Doença de Chagas.
(C) do Bócio.
(D) da Malária.
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32. “A pandemia gerou uma demanda maior por saúde e a evasão
em alguns planos privados. Com o desemprego, muita gente teve
de deixar a rede de assistência dos planos e passou a utilizar
apenas o SUS, com algumas consultas e exames pagos em clínicas
populares”. (O Povo, Fortaleza, 29 de outubro de 2020, p. 14).
O Sistema Único de Saúde (SUS) foi regulamentado por lei em:
(A) 1970.
(B) 1980.
(C) 1990.
(D) 2000.
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40. País do mundo com o maior número de casos de Covid-19:
(A) Índia.
(B) México.
(C) Reino Unido.
(D) Estados Unidos.

33. Segundo a UNESCO, é a terceira maior reserva da biosfera,
contendo pelo menos 4,7 mil espécies descritas:
(A) Mata Atlântica.
(B) Cerrado.
(C) Caatinga.
(D) Pantanal.
34. Governador do Rio de Janeiro afastado do cargo, pelo
Supremo Tribunal de Justiça (STJ), por 180 dias:
(A) Wilson Witzel.
(B) Marcelo Crivella.
(C) Sérgio Cabral.
(D) João Dória.
35. O(A) atual Procurador(a)-Geral da República é:
(A) Celso de Mello.
(B) Augusto Aras.
(C) Marco Aurélio Mello.
(D) Rosa Weber.
36. Jurista e cientista político paraibano, radicado desde a
infância no Ceará, que se tornou internacionalmente
reconhecido em sua área de atuação, tendo falecido em
outubro de 2020:
(A) Paulo Bonavides.
(B) Manfredo Oliveira.
(C) Lauro de Oliveira Lima.
(D) Diatahy Bezerra de Menezes.
37. Em agosto de 2020, ocorreu uma violenta explosão em
Beirute, cujas imagens, semelhantes às de uma explosão
atômica, impressionaram o mundo inteiro. Beirute é a capital
de qual país do Oriente Próximo?
(A) Turquia.
(B) Iraque.
(C) Síria.
(D) Líbano.
38. Em agosto do corrente ano, os russos deram início à
produção de sua vacina, a que deram o nome de:
(A) Coronavac.
(B) Sputnik V.
(C) Soyuz.
(D) Mir.
39. O senador norte-americano Joe Biden, do Partido
Democrata, foi:
(A) Vice de George W. Bush.
(B) Secretário de Estado no governo de George W. Bush.
(C) Vice de Barack Obama.
(D) Secretário de Defesa no governo de Barack Obama.
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