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O fósforo e a vela 
 

Certo dia, o fósforo disse para a vela: 
– Hoje acenderei você! 
– Ah não! – disse a vela. Você não percebe que, se me acender, meus dias estarão contados? Não faça 

uma maldade dessa! 
– Então, você quer permanecer toda a sua vida assim? Dura, fria e sem nunca ter brilhado? – 

perguntou o fósforo.  
– Mas tem de me queimar? Isso dói demais e consome todas as minhas forças! – murmurou a vela. 
Respondeu o fósforo:  
– Tem toda razão! Mas essa é a nossa missão. Você e eu fomos feitos para ser luz. O que eu, apenas 

como fósforo, posso fazer é muito pouco. Minha chama é pequena e curta, mas, se passo a minha chama para 
você, cumprirei com o sentido de minha vida. Eu fui feito justamente para isso: começar o fogo. Já você é a 
vela. Sua missão é brilhar. Toda sua dor e energia se transformarão em luz e calor por um bom tempo.  

Ouvindo isso, a vela olhou para o fósforo, que já estava no final da sua chama, e disse:  
– Por favor, acenda-me.  
E assim produziu uma linda chama. 
 

Adaptado de https://kdfrases.com/usuario/Pequenina/frase/105189.  Acesso em 25/06/18. 

 
01. O texto em análise – O fósforo e a vela – constitui exemplo 
de: 
(A) lenda (“narrativa de caráter maravilhoso em que um fato 

histórico se amplifica e transforma sob o efeito da evocação 
poética ou da imaginação popular”). 

(B) apólogo (“narrativa em prosa ou verso, geralmente 
dialogada, que encerra uma lição moral e em que figuram 
seres inanimados, imaginariamente dotados de palavra”). 

(C) crônica (“texto literário breve, frequentemente narrativo, de 
trama quase sempre pouco definida e motivos geralmente 
extraídos do cotidiano imediato”). 

(D) fábula (“curta narrativa, em prosa ou verso, com 
personagens animais que agem como seres humanos, e que 
ilustra um preceito moral”). 

 
02. O tema central do texto O fósforo e a vela é que: 
(A) a dor provocada pela maldade deve ser suportada a fim de 

se cumprir a obrigação da vida inteira. 
(B) a vida perde seu sentido quando se chega a cumprir 

completamente a missão que se tem na vida. 
(C) a luz é o único meio de se alcançar a completa execução do 

destino para o qual se nasceu. 
(D) a missão de cada um tem que ser cumprida, indepen-

dentemente das consequências disso. 
 
03. A missão a ser cumprida pelo fósforo causaria à vela o quê? 
(A) A certeza de estar cumprida a missão para a qual foi feita. 
(B) Um sofrimento para o qual ela já estava preparada. 
(C) Uma morte imediata e despropositada. 
(D) O início do final da sua existência. 
 
04. Com base no texto em estudo, a diferença básica entre a 
vela e o fósforo se baseia em qual aspecto? 
(A) A vida do fósforo é bem curta, e a da vela é menos curta. 
(B) A missão do fósforo provoca a morte imediata da vela. 
(C) O fósforo e a vela morrem por motivos bem distintos. 
(D) O fósforo e a vela têm a missão de ser luz e calor. 
 
 
 

05. No final dessa narrativa, constata-se que: 
(A) a vela aceitou, resignada, o seu destino de ser luz e calor. 
(B) o fósforo conseguiu sobreviver à missão de acender a vela. 
(C) a vela convenceu-se de que a sua missão era impossível de 

fato. 
(D) o fósforo quis proporcionar à vela uma razão para sua 

existência. 
 
06. Com relação aos elementos que compõem essa história, 
assinale a alternativa incorreta. 
(A) É indefinido o tempo desse texto. 
(B) O narrador também é personagem. 
(C) O lugar dessa narrativa é inespecífico. 
(D) Existem dois personagens nessa história. 
 
07. Levando-se em consideração o contexto e o significado das 
palavras que o compõem, nestes trechos “você quer 
permanecer” (l. 05) e “Toda sua dor e energia se 
transformarão” (l. 12), as palavras sublinhadas têm entre si uma 
relação de: 
(A) homonímia. 
(B) paronímia. 
(C) antonímia. 
(D) sinonímia. 
 
08.  A partir da reestruturação da frase “Você e eu fomos feitos 
para ser luz” (l. 09), assinale a única frase que mantém a 
correção gramatical de acordo com as regras de concordância 
verbo-nominal. 
(A) Foi feito eu e você para ser luz. 
(B) Eu e você foi feito para ser luz. 
(C) Você e eu fui feito para ser luz. 
(D) Fui feito eu e você para ser luz. 
 
09.  A oração “se passo a minha chama para você” (l. 10 e 11) 
estabelece com a oração à qual está subordinada a ideia de: 
(A) comparação. 
(B) concessão. 
(C) condição. 
(D) causa. 

https://kdfrases.com/usuario/Pequenina/frase/105189
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10. Considerando as diferentes funções sintáticas dos termos de 
uma oração, marque a afirmativa verdadeira. 
(A) O termo “uma linda chama” (l. 15) constitui um objeto 

direto. 
(B) O termo “para a vela” (l. 01) exerce a função de adjunto 

adverbial. 
(C) Os termos “pequena” e “curta” (l. 10) são predicativos do 

objeto direto. 
(D) O termo “para você” (l. 10 e 11) tem a função de 

complemento nominal. 
 
11. “Certo dia” (l. 01) e “Hoje” (l. 02) são, respectivamente, 
locução adverbial e advérbio, e eles expressam a mesma 
circunstância, ou seja, a circunstância de: 
(A) causa. 
(B) modo. 
(C) tempo. 
(D) dúvida. 
 
12. No trecho “se me acender” (l. 03), a forma verbal está no: 
(A) infinitivo pessoal. 
(B) futuro do subjuntivo. 
(C) imperativo afirmativo. 
(D) pretérito mais-que-perfeito. 
 
13. Em referência a todos os verbos que constam do quarto 
parágrafo (l. 05 e 06), é correto afirmar que: 
(A) inexistem verbos irregulares. 
(B) todos os verbos são regulares. 
(C) há mais verbos regulares que irregulares. 
(D) existem mais verbos irregulares que regulares. 
 
14. Em “Você e eu fomos feitos para ser luz” (l. 09), as palavras 
sublinhadas são, respectivamente: 
(A) pronome demonstrativo e pronome relativo. 
(B) pronome demonstrativo e pronome pessoal. 
(C) pronome pessoal e pronome de tratamento. 
(D) pronome de tratamento e pronome pessoal. 
 
15. Respeitando o contexto em que as palavras estão inseridas, 
em qual opção o termo sublinhado é exemplo de substantivo 
abstrato? 
(A) “Então, você quer permanecer toda a sua vida assim?” (l. 

05). 
(B) “Eu fui feito justamente para isso: começar o fogo” (l. 11). 
(C) “Você e eu fomos feitos para ser luz” (l. 09). 
(D) “E assim produziu uma linda chama” (l. 15). 
 
16. No que diz respeito à acentuação gráfica das palavras “você” 
e “fósforo”, aponte a afirmação correta. 
(A) A primeira palavra recebe acento gráfico porque é uma 

paroxítona. 
(B) Essas duas palavras se acentuam em razão de regras 

diferentes. 
(C) Esses dois vocábulos se acentuam por causa da mesma 

regra. 
(D) É exemplo de proparoxítona aparente a segunda palavra. 
 
 
 
 

17. A exemplo de “acender” (l. 03), cujo homônimo é o verbo 
ascender (mover-se para cima; progredir; evoluir 
hierarquicamente), em qual frase se observa um erro 
ortográfico referente ao uso de C e de SC?  
(A) No coração da vela, floresceu uma vontade de sentir a 

chama do fósforo! 
(B) A vela tentava convencer o fósforo, todavia este não parecia 

muito acessível. 
(C) O fósforo sucitou uma grande dúvida na vela: viver sem 

brilho ou morrer com luz? 
(D) A vela, depois de seu contato com o fósforo, tinha 

consciência de que ressuscitaria... 
 

18. No fragmento do texto “Minha chama é pequena e curta, 
mas, se passo a minha chama para você, cumprirei com o 
sentido de minha vida” (l. 10 e 11), computando-se também as 
palavras repetidas, existem quantos dígrafos? 
(A) 07 dígrafos. 
(B) 08 dígrafos. 
(C) 09 dígrafos. 
(D) 10 dígrafos. 
 

19. Com relação aos encontros vocálicos constantes das linhas 
05 e 06, qual é a opção incorreta? 
(A) Os hiatos inexistem nessas duas linhas. 
(B) Há mais ditongo nasal do que ditongo oral. 
(C) Inexistem palavras com tritongo nesse trecho. 
(D) Computa-se somente um ditongo decrescente oral. 
 

20. Com base nas regras da ortoepia, ou seja, “estudo 
tradicional e normativo que determina os caracteres fônicos, 
considerados cultos e relevantes, e a boa pronúncia”, no trecho 
“Eu fui feito justamente para isso: começar o fogo” (l. 11), 
existem quantos fonemas? 
(A) 36 fonemas. 
(B) 38 fonemas. 
(C) 40 fonemas. 
(D) 42 fonemas. 
 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO CEARÁ 
 

21. Médico, político e filantropo cearense que se tornou um dos 
maiores expoentes da doutrina espírita no Brasil, a ponto de ser 
considerado o “Kardec Brasileiro”: 
(A) Guilherme Studart. 
(B) Martinho Rodrigues. 
(C) Bezerra de Menezes. 
(D) Meton de Alencar. 
 

22. Sobre a história política de Fortaleza, é correto afirmar. 
(A) Durante o mandato de Lúcio Alcântara, como Prefeito de 

Fortaleza, foi criado o Parque Adahil Barreto e foram 
urbanizadas lagoas da cidade, como a do Opaia e a da 
Parangaba.  

(B) Juracy Magalhães iniciou as obras do Hospital da Mulher e 
construiu moradias populares.  

(C) Desconhecido da população de Fortaleza até então, Ciro 
Gomes foi eleito Prefeito de Fortaleza com apoio de seu 
padrinho político, Juracy Magalhães, de quem havia sido 
Secretário.  

(D) Luizianne Lins foi responsável por obras de impacto, como o 
novo Instituto Dr. José Frota (IJF), e grandes intervenções 
urbanas, como a construção de viadutos e dos terminais de 
integração de ônibus.  
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23. Qual destes NÃO é um rio cearense? 
(A) Acaraú. 
(B) Coreaú. 
(C) Curu. 
(D) Açu. 

 
24. Para os católicos, o santo padroeiro do Ceará é: 
(A) Santo Antônio. 
(B) São Pedro. 
(C) São José. 
(D) São Sebastião. 

 
25. Quando suas obras estiverem concluídas, o Veículo Leve 
sobre Trilhos (VLT) de Fortaleza ligará: 
(A) Caucaia ao Alto Alegre. 
(B) Maranguape ao Jereissati.  
(C) Parangaba ao Mucuripe.  
(D) Papicu ao Edson Queiroz.  
 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO BRASIL 
 
26. Bandeirante que se dedicou à escravização de indígenas, 
destruindo missões jesuíticas e expandindo as fronteiras de 
Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso até os limites atuais: 
(A) Antônio Raposo Tavares. 
(B) Fernão Dias Pais. 
(C) Borba Gato. 
(D) Manoel Preto. 

 
27. Militar gaúcho que liderou a Guerra dos Farrapos, tendo 
sido Presidente da efêmera República de Piratini: 
(A) Eduardo Angelim. 
(B) Pedro Ivo. 
(C) Paes de Andrade. 
(D) Bento Gonçalves. 

 
28. Prato típico da culinária da região Centro-Oeste: 
(A) Arroz com pequi. 
(B) Tutu de feijão. 
(C) Pato no tucupi. 
(D) Abará. 

 
29. Ferrovia que, quando estiver concluída, ligará o Porto de 
Pecém ao Porto de Suape: 
(A) Norte-Sul. 
(B) Transamazônica. 
(C) Perimetral Norte. 
(D) Transnordestina. 

 
30. Domínio Morfoclimático que se estende ao longo do litoral 
brasileiro, desde o Nordeste até o Sul, tendo sido originalmente 
coberto por uma floresta tropical (Mata Atlântica), hoje quase 
extinta: 
(A) Mares de Morros. 
(B) Pradarias. 
(C) Caatinga. 
(D) Mata de Araucária. 
 
 
 
 
 

ATUALIDADES 
 
31. O nome correto da influenza causada pelo vírus H1N1 é: 
(A) Síndrome Neuroléptica Maligna. 
(B) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 
(C) Síndrome Respiratória Aguda Grave.  
(D) Síndrome de Klinefelter. 

 
32. Partido político brasileiro que, em dezembro do ano 
passado, voltou a adotar seu nome original: 
(A) PSD. 
(B) SD. 
(C) UDN. 
(D) MDB. 

 
33. Quem é a atual Procuradora-Geral da República? 
(A) Cármen Lúcia. 
(B) Rosa Weber. 
(C) Raquel Dodge. 
(D) Ellen Gracie. 

 
34. No mês passado, o Supremo Tribunal Federal (STF), por 6 
votos a 5, considerou inconstitucional o instrumento jurídico 
do(a): 
(A) prisão preventiva. 
(B) condução coercitiva.  
(C) habeas corpus. 
(D) recurso infringente.  

 
35. Ex-ministro da Defesa e atual titular da pasta da Segurança 
Pública: 
(A) Raul Jungmann. 
(B) Moreira Franco. 
(C) Aloysio Nunes. 
(D) Sergio Sá Leitão. 

 
36. Uma importante figura feminina do esporte brasileiro que 
morreu no mês passado é: 
(A) Maria Esther Bueno. 
(B) Hortência. 
(C) Daiane dos Santos. 
(D) Marta. 

 
37. Vulcão da Guatemala que, no mês passado, voltou a entrar 
em erupção, deixando um saldo de cerca de 110 mortos e mais 
de 190 desaparecidos.  
(A) Vulcão de Fogo. 
(B) Kilauea. 
(C) Etna. 
(D) Vesúvio. 

 
38. País da América do Sul que, no mês passado, pediu 50 
bilhões de dólares emprestados ao Fundo Monetário 
Internacional (FMI): 
(A) Venezuela. 
(B) Argentina. 
(C) Colômbia. 
(D) Chile. 
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39. Em dezembro do ano passado, o Presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, determinou que a embaixada norte-
americana, em Israel, fosse transferida para a cidade de: 
(A) Tel Aviv.  
(B) Haifa.  
(C) Nazaré.  
(D) Jerusalém.  
 
40. No mês passado, os presidentes Donald Trump, dos EUA, e 
Kim Jong-un, da Coreia do Norte, tiverem um encontro 
histórico, realizado em: 
(A) Hong Kong. 
(B) Cingapura. 
(C) Pequim. 
(D) Seul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


