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Texto 1 
 

Amor (do latim amore) é uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou 
a uma coisa. O uso do vocábulo, contudo, lhe empresta outros tantos significados, quer comuns, quer conforme a ótica de 
apreciação, tal como nas religiões, na filosofia e nas ciências humanas. O amor possui um mecanismo biológico que é 
determinado pelo sistema límbico, centro das emoções, presente somente em mamíferos e talvez também nas aves — a tal 
ponto que Carl Sagan afirmou que o amor parece ser uma invenção dos mamíferos.  

[...] 
Para o psicólogo Erich Fromm, ao contrário da crença comum de que o amor é algo "fácil de ocorrer" ou 

espontâneo, ele deve ser aprendido; ao invés de um mero sentimento que acontece, é uma faculdade que deve ser estudada 
para que possa se desenvolver, pois é uma "arte", tal como a própria vida. 

Como sentimento individual e personalíssimo, traz complexidade por envolver componentes emocionais, 
cognitivos, comportamentais que são difíceis — ou quase impossíveis — de separar e, no caso do amor romântico, também 
se inserem os componentes eróticos. 

O amor romântico, celebrado ao longo dos tempos como um dos mais avassaladores de todos os estados 
afetivos, serviu de inspiração para algumas das conquistas mais nobres da humanidade; tem o poder de despertar, estimular, 
perturbar e influenciar o comportamento do indivíduo. Dos mitos à psicologia, das artes às relações pessoais, da filosofia à 
religião, o amor é objeto das mais variadas abordagens, na compreensão de seu verdadeiro significado, cujos aspectos 
principais são retratados [...] 

In https://pt.wikipedia.org/wiki/Amor (acesso em 03.01.2020). 

O texto 1 baseia as questões de 01 a 12. 
 

01. Com relação aos fonemas constantes neste excerto “o amor 
é objeto das mais variadas abordagens” (l. 16), é correto afirmar 
que: 
(A) a quantidade de vogais e a de consoantes são iguais. 
(B) são computadas mais vogais do que consoantes. 
(C) o número de semivogais supera o de vogais. 
(D) existem mais consoantes do que vogais. 
 

02. No trecho “Como sentimento individual e personalíssimo, 
traz complexidade por envolver componentes emocionais, 
cognitivos, comportamentais” (l. 10 e 11), existem: 
(A) 10 dígrafos. 
(B) 11 dígrafos. 
(C) 12 dígrafos. 
(D) 13 dígrafos. 
 

03. Entre as opções abaixo, em qual todas as palavras 
apresentam a divisão incorreta das sílabas? 
(A) va-ri-a-das   –   ob-je-to  –   re-li-gi-ões. 
(B) in-di-vi-dual   –   pos-su-i   –   di-fí-ce-is. 
(C) in-di-ví-duo   –   psi-co-lo-gi-a   –   pes-so-ais. 
(D) es-pon-tâ-ne-o   –   con-trá-ri-o   –   pró-pri-a. 
 

04. As palavras “vocábulo” (l. 02), “ótica” (l. 02) e “límbico” (l. 04) 
recebem acento gráfico porque: 
(A) as palavras paroxítonas têm de ser acentuadas. 
(B) todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas. 
(C) as proparoxítonas terminadas em vogal devem receber 

acento gráfico. 
(D) todas as palavras paroxítonas eventuais têm de ser 

acentuadas graficamente. 
 

05. Em “Amor (do latim amore) é uma emoção ou sentimento 
que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou a uma 
coisa” (l. 01 e 02), os quatros vocábulos sublinhados constituem 
exemplo de substantivo: 
(A) derivado. 
(B) concreto. 
(C) primitivo. 
(D) abstrato. 

06. O adjetivo “personalíssimo” (l. 10) está no superlativo 
absoluto sintético. Marque a opção em que o grau do adjetivo 
está empregado corretamente.  
(A) “impossíveis” (l. 11) – impossibilérrimos. 
(B) “pessoais” (l. 15) – pessoaisíssimas. 
(C) “comuns” (l. 02) – comuníssimos. 
(D) “nobres” (l. 14) – nobilérrimos. 
 
07. No terceiro parágrafo, da l. 10 à l. 12, quanto aos pronomes 
nele constantes, afirma-se, com exatidão, que há: 
(A) somente um pronome, e este se classifica como oblíquo 

átono. 
(B) dois pronomes, sendo o primeiro relativo e o segundo, 

pessoal. 
(C) três pronomes, os quais recebem a mesma classificação. 
(D) quatro pronomes, dois do caso reto e dois do oblíquo. 
 
08. Por se tratar de um texto dissertativo, ou seja, “texto escrito 
em que se expõe um assunto (científico, artístico, conceitual, 
doutrinário etc.) de forma sistemática e abrangente” 
(www.aulete.com.br/dissertação), uma de suas características é 
apresentar os verbos flexionados predominantemente no: 
(A) futuro do presente. 
(B) imperativo afirmativo. 
(C) presente do indicativo. 
(D) presente do subjuntivo. 
 
09. A locução prepositiva “ao invés de” (l. 08) expressa a relação 
de: 
(A) comparação. 
(B) distribuição. 
(C) condição. 
(D) oposição. 
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10. Entre as orações subordinadas abaixo, qual delas é 
classificada como oração subordinada substantiva objetiva 
direta? 
(A) “que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou a 

uma coisa” (l. 01 e 02). 
(B) “que o amor parece ser uma invenção dos mamíferos” (l. 

05). 
(C) “que o amor é algo ‘fácil de ocorrer’ ou espontâneo” (l. 07 e 

08). 
(D) “que é determinado pelo sistema límbico” (l. 03 e 04). 
 
11. Com base unicamente no texto 1, assinale a afirmação 
verdadeira com relação ao seu teor. 
(A) Não faltam ao amor características positivas, porém tal 

sentimento também tende a ser complicado. 
(B) Os traços biológicos do amor superam os seus aspectos 

individuais e específicos nas relações humanas. 
(C) Psicologicamente, o amor revela características bem próprias 

da objetividade e dos dados do senso comum. 
(D) O amor e a vida seguem em direções opostas, embora ambos 

constituam um objeto de estudo e aprendizado. 

12. Faz-se, no texto 1, referência a Erich Fromm (l. 07), 
psicanalista e filósofo alemão, e a Carl Sagan (l. 05), físico e 
biólogo norte-americano; esse recurso textual tem o objetivo de: 
(A) evitar a exigência de apresentar provas com o intuito de 

expor um conteúdo aceito como válido por consenso. 
(B) dar ao texto a credibilidade e o peso de uma autoridade 

reconhecida em um dado domínio do conhecimento. 
(C) fundamentar os argumentos que poderiam contestar a tese 

defendida e exposta como algo inquestionável. 
(D) desqualificar a opinião pessoal do autor do texto com a 

negação do caráter objetivo do que é afirmado. 
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Texto 2 
Um convite estranho 

 

Em 1976, pelo conjunto de sua obra, Clarice ganhou o primeiro prêmio do X Concurso Literário Nacional, de 
Brasília. Também neste ano recebeu um convite estranho: representar o Brasil no Congresso Mundial de Bruxaria, em Bogotá, 
Colômbia. Clarice foi, por que não? Afinal, fazia jus ao que muitos espalhavam sobre ela: uma mulher solitária, esquisita... Mas 
foi, sobretudo, porque as coisas misteriosas a atraíam, sempre foi supersticiosa, uma mística. 

A participação nesse congresso, contudo, resumiu-se à leitura de seu conto “O Ovo e a Galinha”: conto 
hermético, “que ninguém entendeu”. Achou engraçado tudo aquilo em Bogotá: mais parecia uma feira, com barraquinhas 
vendendo amuletos, médiuns dando passes... 

O ano de 1977 é o de sua morte. A 1o de novembro dirigiu-se a um médico para fazer exames. Não se sentia 
bem. O diagnóstico veio implacável: câncer generalizado. Não havia mais nada a fazer. 

Clarice foi internada no dia 16, para um tratamento impossível. Ela pressentia o fim. Tirou do braço o relógio e 
um amuleto de cobre inseparável. Deu-os a Olga Borelli: “Guarde isto, não vou mais precisar”. 

Clarice morreu no dia 9 de dezembro de 1977, um dia antes de seu aniversário.  
Queria ser enterrada no Cemitério São João Batista (“é mais perto, vão me visitar”). Não foi. Numa cerimônia 

simples, sem discursos, foi enterrada no Cemitério Comunal Israelita, no Caju. 
 

In CAMPEDELLI, Samira Youssef; ABDALA JR, Benjamin. Literatura comentada - Clarice Lispector. Seleção de textos, notas, estudos 
biográfico, histórico e crítico. São Paulo: Nova Cultural, 1988, p. 19. 

O texto 2 baseia as questões de 13 a 20. 
 
13. Este trecho “’Guarde isto, não vou mais precisar’” (l. 11) 
contém: 
(A) um hiato e três ditongos crescentes. 
(B) dois hiatos e dois ditongos crescentes. 
(C) três ditongos decrescentes e um ditongo crescente. 
(D) dois ditongos crescentes e dois ditongos decrescentes. 
 
14. Com referência à posição do acento tônico dos vocábulos 
constantes do último parágrafo (l. 13 e 14), marque a afirmação 
verdadeira. Para essa análise, devem-se contar as palavras 
repetidas. 
(A) A quantidade de vocábulos oxítonos é inferior à de 

paroxítonos. 
(B) Existem monossílabos átonos, mas inexistem monossílabos 

tônicos. 
(C) Contam-se mais vocábulos proparoxítonos do que vocábulos 

oxítonos. 
(D) O número de palavras proparoxítonas é igual ao de palavras 

paroxítonas. 
 

15. De acordo com a base XIX do Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa - AOLP 1990 (“Das minúsculas e maiúsculas”), o 
substantivo “Cemitério” (l. 13) pode ser grafado com inicial 
maiúscula por: 
(A) simbolizar um hagiônimo ou hierônimo*. 
(B) representar o nome de lugar, país, cidade, etc.  
(C) designar uma instituição, organização ou empresa. 
(D) constituir a categorização de um logradouro público. 
*”designação comum às palavras ligadas à religião (p.ex., Ressurreição, Hégira, 
Natividade, Assunção), inclusive nomes próprios dos panteões cristão, hebreu, 
maometano, ameríndio, hindu etc. (p.ex. Deus, Jeová, Alá, Tupã, Ceci, Xiva) ou 
designativo de crença, conceito, objeto ou grupo de adeptos de uma religião, ou 
afins (p.ex., padê de Exu, abebé, abderita etc.)” (HOUAISS, 2009). 

 
16. Na composição do nome do evento “X Concurso Literário 
Nacional” (l. 01), o número romano designa um numeral: 
(A) multiplicativo. 
(B) fracionário. 
(C) cardinal. 
(D) ordinal. 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%ADmbico
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17. A locução adverbial “pelo conjunto de sua obra” (l. 01) 
estabelece a circunstância de: 
(A) designação. 
(B) afirmação. 
(C) causa. 
(D) modo. 
 
18. Classifique os termos sintaticamente, por meio da associação 
dos elementos da primeira coluna aos da segunda. Em seguida, 
assinale a opção em que há a sequência numérica correta de cima 
para baixo, a fim de preencher os parênteses. 
 

( 1 ) SUJEITO (     ) “pressentia o fim” (l. 10) 
( 2 ) PREDICADO (     ) “do braço” (l. 10) 
( 3 ) OBJETO DIRETO (     ) “supersticiosa” (l. 04) 
( 4 ) OBJETO INDIRETO (     ) “muitos” (l. 03) 
( 5 ) PREDICATIVO DO SUJEITO (     ) “isto” (l. 11) 
 

(A) 2 – 4 – 5 – 1 – 3.  
(B) 3 – 4 – 2 – 1 – 5. 
(C) 1 – 2 – 5 – 4 – 3. 
(D) 2 – 3 – 1 – 5 – 4.  
 
19. Considerando somente o teor do texto 2, qual afirmação NÃO 
corresponde ao seu conteúdo? 
(A) A morte iminente não conseguiu impedir Clarice de se 

desfazer, em vida, do seu amuleto. 
(B) O câncer foi descoberto tardiamente, e isso lhe destruiu a 

esperança de sobreviver. 
(C) A própria escritora considerava coerente o estranho convite 

que lhe fizeram. 
(D) O desejo de Clarice de ser enterrada onde queria não foi 

satisfeito. 
 
20. Considerando a ideia central do texto 2, qual opção sintetiza 
essa ideia? 
(A) Os desejos incomuns de uma escritora excêntrica. 
(B) O extraordinário fim de uma carreira brilhante. 
(C) Os últimos anos da escritora Clarice Lispector. 
(D) O sucesso de Clarice no mundo da bruxaria. 
 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO CEARÁ 
 
21. Sobre Pero Coelho de Sousa e sua tentativa de colonização do 
Ceará, é correto afirmar. 
(A) Partindo da Paraíba, Pero Coelho passou pelo Ceará e seguiu 

para o Maranhão, onde travou fortes batalhas com os 
franceses. 

(B) De volta ao Ceará, Pero Coelho fundou, às margens do riacho 
Pajeú, o forte de Nossa Senhora da Assunção. 

(C) Pero Coelho passou muitos anos no Ceará, travando um 
relacionamento amistoso com os indígenas locais. 

(D) Acossado por uma violenta seca, Pero Coelho viu-se obrigado 
a se retirar para o Rio Grande do Norte, numa dolorosa 
marcha, na qual morreram de fome e sede alguns soldados e 
um de seus filhos. 

 
22. Duas famílias cearenses que travaram entre si um sangrento 
conflito no século XVIII: 
(A) Montes e Feitosas. 
(B) Cavalcantes e Frotas. 
(C) Torres e Britos. 
(D) Freitas e Queirós. 

23. Sobre a vida do beato cearense Antônio Mendes Maciel, o 
Antônio Conselheiro, marque o item correto. 
(A) Por ter nascido numa família extremamente pobre, Antônio 

Conselheiro não teve acesso a uma instrução formal. 
(B) Devido à sua personalidade mística, Antônio Conselheiro 

nunca casou nem teve filhos. 
(C) Conselheiro fazia severas críticas à República. 
(D) Após longas peregrinações pelos sertões, Conselheiro e seus 

seguidores instalaram-se numa fazenda abandonada no 
norte da Bahia, às margens do rio São Francisco, onde 
ergueram o arraial de Canudos. 

 
24. Assinale, dentre as opções abaixo, a que contém a associação 
correta entre uma Região do Estado do Ceará e um município 
nela localizado: 
(A) Vale do Curu – Limoeiro do Norte. 
(B) Sertão dos Inhamuns – Tauá. 
(C) Vale do Jaguaribe – Pentecoste. 
(D) Sertão Central – Viçosa do Ceará. 
 
25. Três municípios onde se localizam Hospitais Regionais do 
Ceará: 
(A) Aracati, Quixeramobim e Crateús. 
(B) Juazeiro do Norte, Sobral e Quixeramobim. 
(C) Crato, Sobral e Quixadá. 
(D) Juazeiro do Norte, Sobral e Iguatu. 
 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO BRASIL 
 
26. Imperador francês, cujo Bloqueio Continental à Inglaterra, 
por ele imposto, teve importância decisiva na vinda da Família 
Real portuguesa para o Brasil: 
(A) Charles de Gaulle. 
(B) Jean-Paul Marat. 
(C) Jean-Baptiste Colbert. 
(D) Napoleão Bonaparte. 
 
27. Filósofo francês, fundador do Positivismo, corrente filosófica 
que veio a exercer grande influência sobre o Exército brasileiro, 
a partir da segunda metade do século XIX: 
(A) Jean-Paul Sartre. 
(B) Jean-Jacques Rousseau. 
(C) Augusto Comte. 
(D) René Descartes. 
 
28. Arquiteto e urbanista que, juntamente com Oscar Niemeyer, 
criou o plano urbanístico de Brasília: 
(A) Victor Brecheret. 
(B) Lúcio Costa. 
(C) Cândido Portinari. 
(D) Burle Marx. 
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29. Sobre alguns dos principais produtos agrícolas brasileiros, 
marque a alternativa verdadeira. 
(A) A soja foi o cultivo que mais cresceu no Brasil nas últimas 

décadas.  
(B) Na cultura do café, no Vale da Paraíba, foi empregada, desde 

o século XIX, a técnica das curvas de nível, a fim de se evitar o 
esgotamento do solo. 

(C) Os férteis solos de Terra Roxa propiciaram as condições para 
que a Zona da Mata nordestina fosse, até pouco tempo, a 
maior região produtora de cana-de-açúcar do Brasil. 

(D) O emprego da irrigação no cultivo da uva transformou o Vale 
do São Francisco na maior região produtora de vinho do 
Brasil. 

 

30. Marque o item que contém a associação correta entre um 
grande estádio de futebol e a cidade do Brasil em que ele se situa. 
(A) Beira-Rio – Rio de Janeiro. 
(B) Pacaembu – Belo Horizonte. 
(C) Serra Dourada – Salvador. 
(D) Mané Garrincha – Brasília. 
 

ATUALIDADES 
 
31. NÃO pode ser considerado um movimento de direita: 
(A) Vem pra Rua! 
(B) Endireita Brasil! 
(C) Movimento Brasil Livre (MBL). 
(D) Movimento das Trabalhadores Rurais sem Terra (MST). 
 
32. De acordo com o Pacote Anticrime, sancionado pelo 
Presidente Jair Bolsonaro em dezembro do ano passado, qual 
será o juiz que irá dirigir as investigações de cada caso, mas não 
o que proferirá a sentença? 
(A) Juiz de paz. 
(B) Juiz de fora. 
(C) Juiz de garantias. 
(D) Juiz competente. 
 

33. Nome do novo partido que o Presidente Jair Bolsonaro 
pretende fundar: 
(A) Aliança pelo Brasil. 
(B) Alternativa para o Brasil. 
(C) Partido Conservador. 
(D) Partido Democrata Cristão. 
 
34. Principal parceiro comercial do Brasil: 
(A) Coreia do Sul. 
(B) China. 
(C) Japão. 
(D) Rússia. 
 
35. Novo presidente da Argentina, que derrotou seu rival, o 
liberal Maurício Macri: 
(A) Lenin Moreno. 
(B) Sebastián Piñera. 
(C) Alberto Fernández. 
(D) Evo Morales. 
 
 
 
 
 
 

36. Jovem ativista sueca, eleita pela revista Time a personalidade 
do ano de 2019: 
(A) Bibi Anderson. 
(B) Liv Ullman. 
(C) Ingrid Thulin. 
(D) Greta Thunberg. 
 
37. Nos anos 1970, muitos cantores, compositores e 
instrumentistas nordestinos migraram para o Centro-Sul e 
tornaram-se personalidades nacionalmente conhecidas – num 
movimento que foi chamado de “Invasão Nordestina”. Alguns 
desses músicos continuam em plena atividade. Assinale a opção 
que apresenta a associação correta entre um compositor e o 
Estado onde nasceu. 
(A) Zé Ramalho – Pernambuco. 
(B) Geraldo Azevedo – Paraíba. 
(C) Moraes Moreira – Rio Grande do Norte. 
(D) Djavan – Alagoas. 
 
38. Nome do filme, dirigido pelo cineasta cearense Allan 
Deberton, que foi o grande vitorioso no Festival de Gramado, de 
2019: 
(A) “Pacarrete”. 
(B) “Greta”. 
(C) “A vida Invisível”. 
(D) “Inferninho”. 
 
39. Canonizada em 13 de outubro de 2019, pelo Papa Francisco, 
a freira baiana Irmã Dulce tornou-se a primeira santa nascida no 
Brasil – já que José de Anchieta e Frei Galvão não nasceram em 
nosso País. Irmã Dulce será oficialmente chamada pelos católicos 
de: 
(A) Santa Dulce de Salvador. 
(B) Santa Dulce do Brasil. 
(C) Santa Dulce dos Pobres. 
(D) Santa Dulce do Menino Jesus. 
 
40. Empresa norte-americana que afirma ter desenvolvido um 
Computador Quântico 100 milhões de vezes mais rápido que um 
computador clássico: 
(A) Spotify. 
(B) Google. 
(C) Apple. 
(D) Microsoft. 

 


