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A primeira seleção
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Eu e praticamente todos os integrantes do nosso transporte estávamos, portanto, tomados por
essa ilusão de indulto que acredita que tudo ainda pode sair bem, pois ainda não tínhamos condições de
entender a razão daquilo que ali se desenrolava; somente à noite é que iríamos entender. Mandaram-nos deixar
toda a bagagem num vagão, desembarcar e formar uma fila de homens e outra de mulheres, para, então, desfilar
perante um oficial superior da SS. Curiosamente, tive coragem de levar comigo minha sacola, escondida da
melhor maneira possível debaixo da capa. Vejo, então, que a minha coluna se dirige, homem por homem, em
direção ao oficial da SS. Fico calculando: se ele perceber o peso da sacola, que me puxa para o lado, haverá no
mínimo uma bofetada que me fará voar na lama; isso eu já conhecia de outra ocasião... Mais por instinto, quanto
mais me aproximo daquele homem, deixo meu corpo cada vez mais ereto, para que ele não perceba que estou
carregando um peso. Ei-lo agora à minha frente: alto, esbelto, elegante, num uniforme perfeito e reluzente uma pessoa bem trajada e cuidada, muito distante das nossas tristes figuras de rosto sonolento e aparência
decaída. Ele se sente muito à vontade. Apoia o cotovelo direito na mão esquerda e, com a mão direita erguida,
executa um leve aceno com o indicador, ora para a direita, ora para a esquerda. Nenhum de nós tinha a menor
ideia do significado sinistro daquele pequeno gesto com o dedo - ora para a esquerda, ora para a direita, com
frequência muito maior para a direita. Chega a minha vez. Alguém me sussurrou que, para a direita (olhando da
nossa direção), ia-se para o trabalho; para a esquerda, para um campo de doentes e incapacitados para o
trabalho. Simplesmente deixo os fatos acontecerem. É a primeira vez que faço isso, mas tomarei esta atitude
muitas vezes, de agora em diante. Minha sacola me puxa para a esquerda, mas me aprumo e fico ereto. O
homem da SS me olha criticamente. Parece hesitar, põe as duas mãos nos meus ombros; faço um esforço para
assumir uma postura do tipo militar. Fico firme e ereto: lentamente, ele faz girar os meus ombros - e lá me vou
para a direita.
FRANKL, Victor E. Em busca de sentido: um psicólogo no campo de concentração. 25 ed. Petrópolis: Vozes,
2008, p. 25-26.
Nota da banca elaboradora: A SS (Schutzstaffel) surgiu como a guarda pessoal de Adolf
Hitler na Alemanha e se tornou, mais tarde, uma das maiores organizações nazistas.

01. Neste período simples “Ele se sente muito à vontade” (l. 12),
quanto ao número de letras e fonemas, é correto afirmar que:
(A) existem tantos fonemas quanto letras.
(B) a quantidade de letras supera a de fonemas.
(C) o número de fonemas é superior ao número de letras.
(D) as palavras “sente” e “muito” têm mais fonemas que letras.
02. Em “isso eu já conhecia de outra ocasião” (l. 08), computamse:
(A) dois ditongos, um hiato e um tritongo.
(B) um ditongo, um hiato e um tritongo.
(C) três ditongos e dois hiatos.
(D) um ditongo e um hiato.
03. No título do livro donde foi extraído esse trecho, Em busca de
sentido: um psicólogo no campo de concentração, observa-se
que:
(A) esse título apresenta mais dígrafos vocálicos que
consonânticos.
(B) inexistem encontros consonantais inseparáveis nesse título.
(C) existem mais dígrafos do que encontros consonantais.
(D) há mais encontros consonânticos do que dígrafos.
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04. As palavras destacadas em “Eu e praticamente todos os
integrantes do nosso transporte estávamos, portanto, tomados
por essa ilusão de indulto que acredita que tudo ainda pode sair
bem” (l. 01 e 02) classificam-se, quanto à posição do acento
tônico, respectivamente como:
(A) paroxítona, proparoxítona, monossílaba átona, monossílaba
tónica e oxítona.
(B) paroxítona, proparoxítona, oxítona, monossílaba átona e
monossílaba tónica.
(C) proparoxítona, paroxítona, oxítona, monossílaba tônica e
monossílaba átona.
(D) proparoxítona, paroxítona, oxítona, monossílaba átona e
monossílaba tónica.
05. Em conformidade com o Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa – AOLP 1990, vigente desde 1o de janeiro de 2009, as
palavras ideia e apoia não são mais acentuadas graficamente,
porque:
(A) somente se acentuam os ditongos abertos em posição
oxítona.
(B) as palavras oxítonas terminadas na vogal A não são mais
acentuadas.
(C) as paroxítonas terminadas em ditongo continuam a não ser
acentuadas.
(D) passou-se a não mais acentuar as palavras paroxítonas
terminadas em A.
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06. A palavra “bofetada” (l. 08) é classificada como um
substantivo:
(A) abstrato.
(B) concreto.
(C) primitivo.
(D) composto.

14. O sujeito da oração “O homem da SS me olha criticamente”
(l. 18 e 19) deve ser classificado como:
(A) oculto.
(B) simples.
(C) composto.
(D) indeterminado.

07. Em “Ei-lo agora à minha frente” (l. 10), o emprego do artigo
definido:
(A) é incorreto por causa do determinante minha.
(B) é facultativo em razão do pronome possessivo.
(C) considera-se obrigatório devido ao determinante.
(D) apresenta incorreção em virtude da existência da crase.

15. O substantivo “indulto” (l. 02), com base no contexto em que
se insere e em Aulete (http://www.aulete.com.br), significa:
(A) “aquilo que causa sofrimento, mortificação; tormento”.
(B) “perdão a falta cometida, com extinção ou redução de pena”.
(C) “impressão ou sensação que não corresponde à realidade,
por engano da mente, dos sentidos, ou causada por
elementos externos”.
(D) “ação ou resultado de ceder, de abrir mão (de algo, de uma
atitude etc.) em favor de outrem, de permitir ou aceitar
alguma coisa por tolerância”.

08. O vocábulo “mínimo” (l. 08), quando empregado como
adjetivo, enquadra-se em que grau?
(A) No comparativo de superioridade.
(B) No comparativo de igualdade.
(C) No superlativo absoluto.
(D) No superlativo relativo.
09. No título do texto “A primeira seleção”, o numeral é
classificado como:
(A) multiplicativo.
(B) fracionário.
(C) cardinal.
(D) ordinal.
10. Os pronomes grifados neste trecho “Eu e praticamente todos
os integrantes do nosso transporte estávamos, portanto,
tomados por essa ilusão de indulto que acredita que tudo ainda
pode sair bem” (l. 01 e 02) são classificados, respectivamente,
como pronome:
(A) oblíquo, possessivo, demonstrativo e indefinido.
(B) pessoal, possessivo, demonstrativo e indefinido.
(C) pessoal, possessivo, demonstrativo e relativo.
(D) oblíquo, possessivo, demonstrativo e relativo.
11. Neste excerto “Simplesmente deixo os fatos acontecerem”
(l. 17), os verbos estão respectivamente no presente do
indicativo e no:
(A) infinitivo pessoal.
(B) futuro do presente.
(C) infinitivo impessoal.
(D) futuro do subjuntivo.
12. A locução adverbial “perante um oficial superior da SS” (l. 05)
expressa a circunstância de:
(A) instrumento.
(B) companhia.
(C) tempo.
(D) lugar.
13. Neste fragmento textual “Fico calculando: se ele perceber o
peso da sacola, que me puxa para o lado, haverá no mínimo
uma bofetada” (l. 07 e 08), contam-se quantas preposições?
(A) 05.
(B) 04.
(C) 03.
(D) 02.
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16. Levando-se em conta a fonte donde esse fragmento textual
foi retirado, Victor E. Frankl era, de fato, um dos prisioneiros de
guerra de Auschwitz (uma rede de campos de concentração
localizados no sul da Polônia), durante a II Guerra Mundial.
Considerando-se o teor desse fragmento do referido livro,
identifique a afirmação incorreta.
(A) Victor e os outros prisioneiros, inicialmente, tinham
consciência de tudo que lhes estava ocorrendo e sabiam que
jamais poderiam recuperar a sua liberdade.
(B) A figura elegante do oficial superior da SS não correspondia à
imagem que Victor e os outros prisioneiros exibiam dada a
sua aparência de sono e decadência.
(C) Ao deparar com o oficial superior da SS, Victor manteve-se
firme e aprumado, não se deixou curvar pelo peso da sua
sacola, que carregava sem que ninguém a visse.
(D) O personagem principal estava consciente dos riscos que
poderia correr, caso fosse flagrado carregando a sua sacola,
porque toda a bagagem deveria ficar no vagão.
17. Em “Curiosamente, tive coragem de levar comigo minha
sacola, escondida da melhor maneira possível debaixo da capa”
(l. 05 e 06), o advérbio que inicia esse trecho deixa claro que:
(A) os prisioneiros poderiam, a exemplo de Victor, esconder os
seus pertences.
(B) seria de se esperar que Victor tentasse manter em seu poder
os seus pertences.
(C) os soldados da SS estavam apenas cumprindo as
determinações impostas pela SS.
(D) Victor achava estranho o fato de ele desobedecer a uma
ordem dos membros da SS.
18. Com referência a este excerto “Nenhum de nós tinha a
menor ideia do significado sinistro daquele pequeno gesto com
o dedo - ora para a esquerda, ora para a direita” (l. 13 e 14), a
atitude do oficial superior da SS significava:
(A) o perdão ou a prisão perpétua.
(B) a morte ou a sobrevivência.
(C) a prisão ou a liberdade.
(D) a morte ou a prisão.
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19. O texto em análise enquadra-se nos gêneros textuais
narrativos; com base nessa afirmação, qual é a opção correta?
(A) Victor assume, ao mesmo tempo, a condição de narrador e
personagem dessa história.
(B) Os elementos temporal e local estão devidamente
especificados no início das ações.
(C) Pode-se afirmar que o clímax da história se dá logo no começo
do episódio.
(D) O oficial da SS divide com Victor a posição de personagem
principal.
20. Com base no desfecho desse texto, assinale a alternativa cujo
teor é verdadeiro.
(A) Apesar de todo seu esforço para manter a postura ereta,
descobriu-se o delito de Victor.
(B) A sacola que Victor tentava manter escondida debaixo da
capa foi notada pelo oficial.
(C) Victor foi encaminhado para o local em que eram mantidos
os trabalhadores.
(D) O oficial decidiu que Victor iria para o campo em que havia
pessoas doentes.
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO CEARÁ
21. O primeiro município brasileiro a libertar todos os seus
escravos foi a cidade cearense de:
(A) Independência.
(B) Caridade.
(C) Eusébio.
(D) Redenção.
22. Educador paulista, um dos principais nomes do movimento
pedagógico conhecido como Escola Nova, que foi o responsável
pela reorganização da instrução pública do Ceará, na década de
1920:
(A) Anísio Teixeira.
(B) Fernando Azevedo.
(C) Lourenço Filho.
(D) Gustavo Capanema.
23. A Teoria da Relatividade Geral – formulada pelo físico alemão
Albert Einstein, em 1915 - previa matematicamente que os raios
luminosos provenientes das estrelas deveriam sofrer uma
deflexão ou entortamento, ao passarem próximo de um corpo de
grande massa – como o nosso sol, por exemplo. Essa previsão foi
confirmada em 29 de maio de 1919, quando um eclipse total do
sol foi observado e fotografado por uma equipe de cientistas
britânicos, na cidade cearense de:
(A) Crato.
(B) Quixadá.
(C) Sobral.
(D) Aracati.
24. Rio que nasce em território cearense, mas deságua no Rio
Parnaíba, no Piauí, e cujas águas foram recentemente poluídas
por uma empresa de mineração:
(A) Potengi.
(B) Poti.
(C) Piranhas.
(D) Mundaú.
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25. Sigla de uma Universidade cearense que NÃO é mantida pelo
Governo do Ceará:
(A) Uece.
(B) Urca.
(C) UVA.
(D) Unilab.
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO BRASIL
26. Presidente da Província da Paraíba e candidato à vicepresidência da República pela chapa da Aliança Liberal, seu
assassinato contribuiu para desencadear a Revolução de 1930:
(A) João Dantas.
(B) João Pessoa.
(C) José Pereira.
(D) Epitácio Pessoa.
27. Bispo cearense, um dos principais nomes da ala progressista
da Igreja Católica, que idealizou a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) e chegou a ser cotado para receber o
Prêmio Nobel da Paz.
(A) D. Antônio Fragoso.
(B) D. José Delgado.
(C) D. Hélder Câmara.
(D) D. José Tupinambá da Frota.
28. NÃO compôs a Junta Militar que governou o Brasil em 1969:
(A) Augusto Rademaker.
(B) Márcio de Sousa e Melo.
(C) Olímpio Mourão Filho.
(D) Lira Tavares.
29. Sobre alguns dos principais produtos agrícolas brasileiros, é
correto afirmar.
(A) Originário da Índia, o café foi introduzido, no século XVIII, na
Amazônia brasileira, onde seu cultivo obteve grande sucesso.
(B) Atualmente, a soja e seus derivados (principalmente óleos)
ocupam o segundo lugar no volume total das vendas de
produtos agropecuários brasileiros, perdendo apenas para o
café.
(C) A Zona da Mata nordestina continua sendo a maior região
produtora de cana-de-açúcar no Brasil.
(D) O algodão produzido no Brasil destina-se à exportação e às
indústrias têxtil e alimentícia (produção de óleo comestível).
30. Assinale dentre os itens abaixo, o que contém a associação
correta entre um importante teatro brasileiro e a cidade em que
ele se localiza.
(A) Teatro Santa Isabel – Salvador.
(B) Teatro Vila Velha – Recife.
(C) Teatro Municipal – São Paulo.
(D) Palácio das Artes – Rio de Janeiro.
ATUALIDADES
31. Teólogo e filósofo colombiano, naturalizado brasileiro, e de
ideias políticas de extrema direita, que esteve à frente do
Ministério da Educação até ser demitido do cargo pelo
Presidente Jair Bolsonaro, em abril deste ano:
(A) Ricardo Vélez Rodríguez.
(B) Abraham Weintraub.
(C) Renato Janine Ribeiro.
(D) Paulo Renato de Souza.
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32. Diplomata gaúcho e atual Ministro das Relações Exteriores,
defende posições controvertidas, como a afirmação de que o
Nazismo e o Fascismo foram regimes políticos “de esquerda”:
(A) Celso Amorim.
(B) Ernesto Araújo.
(C) Celso Lafer.
(D) Paulo Sérgio Pinheiro.
33. Vice-Presidente brasileiro, que realizou uma viagem de seis
dias à China, em maio passado, considerada decisiva para as
relações do Brasil com a potência asiática:
(A) Gal. Augusto Heleno.
(B) Gal. Santos Cruz.
(C) Gal. Rêgo Barros.
(D) Gal. Hamilton Mourão.
34. Por meio de um decreto assinado pelo Presidente Jair
Bolsonaro, em maio do presente ano, uma série de categorias
profissionais passou a ter direito ao porte de arma. Embora tal
decreto precise ser submetido ao exame do Congresso Nacional,
pode-se dizer que, de acordo com a sua redação original, NÃO
fazem parte dessa lista de categorias os:
(A) políticos.
(B) jornalistas da área policial.
(C) professores.
(D) motoristas de veículos de carga.
35. Em março do corrente ano, o Presidente Jair Bolsonaro
realizou uma visita oficial de três dias aos Estados Unidos.
Assinale, dentre os itens abaixo, o que de fato contém um
resultado dessa viagem diplomática.
(A) Bolsonaro permitiu que turistas de Estados Unidos, Austrália,
Canadá e Japão entrem no Brasil sem visto, mas exigiu que
esses países ajam da mesma forma em relação aos turistas
brasileiros.
(B) O Presidente norte-americano, Donald Trump, comprometeu-se a apoiar a entrada do Brasil na Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), sem
exigir nada em troca de seu colega brasileiro.
(C) O Brasil assinou acordo que permite aos Estados Unidos
lançar satélites do Centro do Lançamentos de Alcântara, no
Maranhão, que passou a ser um enclave sob jurisdição norteamericana.
(D) O Brasil passou a ser considerado um aliado prioritário dos
Estados Unidos fora da OTAN, a aliança militar liderada pelos
norte-americanos.
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37. Nome pelo qual ficaram conhecidos os manifestantes que,
desde outubro do ano passado, têm ido às ruas protestar contra
as reformas propostas pelo presidente francês Emmanuel
Macron:
(A) “falange vermelha”.
(B) “coletes amarelos”.
(C) “caras-pintadas”.
(D) “descamisados”.
38. Primeira-ministra britânica que, em maio deste ano, anunciou
sua renúncia, sem que tenha conseguido concretizar o que
pretendia, isto é, a saída do Reino Unido da União Europeia:
(A) Theresa May.
(B) Angela Merkel.
(C) Michelle Bachelet.
(D) Margareth Thatcher.
39. Cantor, compositor, romancista e teatrólogo brasileiro,
agraciado, em maio de 2019, com o Prêmio Camões, principal
troféu da literatura de Língua Portuguesa.
(A) Chico Buarque.
(B) Caetano Veloso.
(C) Gilberto Gil.
(D) Milton Nascimento.
40. “_________________ é um corpo celeste infinitamente
denso, do qual nada, nem mesmo partículas que se movem à
velocidade da luz, podem escapar – tendo sido um deles
fotografado pela primeira vez em abril de 2019.”
Assinale, dentre os itens abaixo, o que contém o nome ou a
expressão que melhor completa a lacuna da frase acima.
(A) Exoplaneta.
(B) Buraco Negro.
(C) Quasar.
(D) Pulsar.

36. Deputado federal venezuelano e líder do partido Vontade
Popular, que, em janeiro de 2019, autoproclamou-se Presidente
da Venezuela, sendo reconhecido “presidente interino” por
vários países, incluindo os Estados Unidos e o Brasil:
(A) Nicolás Maduro.
(B) Leopoldo López.
(C) Juan Guaidó.
(D) Lenín Moreno.
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