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LÍNGUA PORTUGUESA
Rir para dormir bem!
01
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03
04
05
06
07
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09

Que o bom humor vire rotina! É fato que sorrir à toa, com facilidade, tende a garantir um dia mais
leve e feliz. A novidade é que uma pesquisa da Sociedade Americana de Cardiologia comprovou que a
amplitude da alteração observada no endotélio (tecido que recobre a parede interna dos vasos) das pessoas
risonhas é semelhante às que praticaram uma atividade física intensa. Dessa forma, o riso promove uma noite
de sono mais relaxante e agradável. Além disso, rir ainda faz bem ao coração, enquanto a depressão aumenta
os riscos de problemas cardíacos e de mortalidade. Entretanto, os pesquisadores advertiram que o riso não é
um substituto do exercício físico regular. Os cientistas recomendam que “no mínimo, 30 minutos de exercício,
três vezes por semana e 15 minutos de riso todos os dias são muito bons para o sistema vascular”. Sorria, seu
corpo e mente agradecem.
JARDIM, Mani. Revista Extrafarma. Ed. 20. Nov/Dez 16 (p. 30).

01. O propósito comunicativo do texto em análise - Rir para
dormir bem! – é:
(A) expor os benefícios do exercício físico regular para uma
boa noite de sono.
(B) abordar os efeitos positivos do bom humor e do riso para a
mente e o corpo.
(C) revelar os males que derivam da depressão associada aos
problemas cardíacos.
(D) tratar das relações existentes entre os bem-humorados e
os praticantes de esporte.
02. O texto Rir para dormir bem! apresenta as características de
um texto:
(A) preditivo, pois prevê os efeitos negativos da depressão e
dos problemas cardíacos.
(B) narrativo, uma vez que relata fatos referentes às formas
de bem-estar físico.
(C) dissertativo, porquanto discorre sobre o assunto de modo
organizado.
(D) descritivo, porque detalha o passo a passo para se viver
bem.
03. Quem escreveu esse texto mencionou a Sociedade
Americana de Cardiologia, a fim de:
(A) enquadrar o assunto como item de uma agenda política
para a saúde.
(B) revelar a superioridade da medicina americana sobre a
brasileira.
(C) imprimir
maior
credibilidade
aos
argumentos
apresentados.
(D) basear a tese defendida pelo autor sobre o sono e o riso.
04. Assinale a opção cujo teor não constitui um efeito do riso.
(A) Exercícios físicos regulares.
(B) Dias mais leves e felizes.
(C) Alteração no endotélio.
(D) Sono mais relaxante.
05. De acordo com o texto Rir para dormir bem!, é correto
afirmar que:
(A) se pode associar o riso com o bem-estar.
(B) exercício físico regular elimina a depressão.
(C) sono relaxante provoca o riso com facilidade.
(D) o bom humor virou uma rotina para o bem-estar.
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06. Quanto à relação existente entre as expressões “à toa”
(linha 01) e “com facilidade” (linha 01), é correto afirmar que:
(A) é sutil a oposição de sentido entre elas.
(B) elas têm significação muito próxima.
(C) apresentam diferença de sentido.
(D) inexiste semelhança semântica.
07. Com base no fragmento “Sorria, seu corpo e mente
agradecem” (linhas 08 e 09), com referência às regras de
concordância verbal, qual é a alternativa verdadeira?
(A) O verbo agradecer deveria ficar no singular, uma vez que
teria de concordar com o sujeito simples.
(B) O verbo agradecer está no plural, pois o sujeito é
composto de três núcleos: sorria, corpo, mente.
(C) O verbo agradecer tem de ser flexionado no singular em
concordância com “mente”.
(D) O verbo agradecer deve ficar no plural, visto que o sujeito
é composto.
08. No trecho “Além disso, rir ainda faz bem ao coração,
enquanto a depressão aumenta os riscos de problemas
cardíacos e de mortalidade” (linhas 05 e 06), a conjunção em
destaque estabelece a mesma ideia expressa por qual termo
negritado constante de uma das opções seguintes?
(A) Caso o riso seja espontâneo, a sensação de bem-estar será
bem mais intensa.
(B) Deve-se buscar o bom humor, para que o corpo e a mente
estejam em harmonia.
(C) Embora estudos comprovem o poder do riso, muitos se
entregam-se à raiva e à tristeza.
(D) O riso é um remédio para a alma, ao passo que o exercício
físico é um remédio para o corpo.
09. Em “o riso promove uma noite de sono mais relaxante e
agradável” (linhas 04 e 05), no tocante aos termos que
compõem esse período simples, assinale a alternativa correta.
(A) Os termos “promove” e “noite” são, respectivamente, o
núcleo do objeto indireto e do predicado.
(B) O termo “uma noite de sono mais relaxante e agradável”
complementa o verbo desse período.
(C) Os termos “o”, “uma” e “mais relaxante e agradável” são
essenciais para a estrutura da frase.
(D) O termo “riso” representa o núcleo do sujeito simples
dessa oração absoluta.
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10. Com referência ao emprego da conjunção coordenativa
“entretanto” (linha 06), deve-se afirmar corretamente que essa
conjunção exprime a ideia de:
(A) tempo.
(B) adição.
(C) oposição.
(D) explicação.

15. Neste fragmento textual “Entretanto, os pesquisadores
advertiram que o riso não é um substituto do exercício físico
regular” (linhas 06 e 07), observa-se a existência de:
(A) 02 substantivos.
(B) 03 substantivos.
(C) 04 substantivos.
(D) 05 substantivos.

11. Considerando-se o trecho “rir ainda faz bem ao coração”
(linha 05), a circunstância estabelecida pela palavra sublinhada
é a mesma circunstância apresentada por qual termo destacado
presente em uma das alternativas seguintes?
(A) “a amplitude da alteração observada no endotélio (...)
das pessoas risonhas é semelhante” (linhas 02, 03 e 04).
(B) “Dessa forma, o riso promove uma noite de sono mais
relaxante e agradável” (linhas 04 e 05).
(C) “É fato que sorrir à toa, com facilidade, tende a garantir
um dia mais leve e feliz” (linha 01 e 02).
(D) “15 minutos de riso todos os dias são muito bons para o
sistema vascular” (linha 08).

16. Conforme o AOLP 1990 – Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa, as iniciais maiúsculas são empregadas neste trecho
“uma pesquisa da Sociedade Americana de Cardiologia” (linha
02), porque se trata de um nome que designa:
(A) uma pessoa.
(B) um logradouro.
(C) uma instituição.
(D) um título de periódico.

12. Em “Que o bom humor vire rotina!” (linha 01), a palavra
sublinhada está no:
(A) futuro do presente.
(B) imperativo afirmativo.
(C) presente do indicativo.
(D) presente do subjuntivo.
13. Em qual alternativa se tem um pronome demonstrativo?
(A) “a amplitude da alteração observada no endotélio (tecido
que recobre a parede interna dos vasos) das pessoas
risonhas é semelhante às que praticaram uma atividade
física intensa” (linhas 02, 03 e 04).
(B) “Os cientistas recomendam que ‘no mínimo, 30 minutos
de exercício, três vezes por semana e 15 minutos de riso
todos os dias são muito bons para o sistema vascular’”
(linhas 07 e 08).
(C) “rir ainda faz bem ao coração, enquanto a depressão
aumenta os riscos de problemas cardíacos e de
mortalidade” (linhas 05 e 06).
(D) “É fato que sorrir à toa, com facilidade, tende a garantir
um dia mais leve e feliz” (linhas 01 e 02).
14. Assinale a opção em que o adjetivo sublinhado está no
mesmo grau em que se encontra a forma adjetival “muito
bons” (linha 08).
(A) Considera-se o sono o melhor remédio para o cansaço do
corpo e da mente.
(B) O riso é importantíssimo para o bem-estar físico e mental
das pessoas.
(C) Os efeitos do riso parecem menores do que os efeitos da
depressão.
(D) Observam-se os piores problemas cardíacos nos
sedentários.
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17. Qual alternativa traz palavras que NÃO são acentuadas em
razão da mesma regra?
(A) além – três
(B) física – mínimo
(C) cardíacos – físico
(D) exercício – endotélio
18. No período “Sorria, seu corpo e mente agradecem” (linhas
08 e 09), a maioria das palavras é:
(A) oxítona.
(B) paroxítona.
(C) proparoxítona.
(D) monossílaba tônica.
19. Não existe ditongo em qual das frases abaixo?
(A) “Que o bom humor vire rotina!” (linha 01).
(B) “Além disso, rir ainda faz bem ao coração” (linha 05).
(C) “Sorria, seu corpo e mente agradecem” (linhas 08 e 09).
(D) “Dessa forma, o riso promove uma noite de sono” (linhas
04 e 05).
20. Em relação ao número de letras e fonemas, qual frase
apresenta mais palavras em que o número de fonemas é menor
do que o número de letras?
(A) “Dessa forma, o riso promove uma noite de sono” (linhas
04 e 05).
(B) “É fato que sorrir à toa, com facilidade, tende a garantir
um dia mais leve e feliz” (linhas 01 e 02).
(C) “enquanto a depressão aumenta os riscos de problemas
cardíacos e de mortalidade” (linhas 05 e 06).
(D) “os pesquisadores advertiram que o riso não é um
substituto do exercício físico regular” (linhas 06 e 07).
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CONHECIMENTOS GERAIS
ÁREA I - HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO CEARÁ
21. O ponto culminante do Maciço de Baturité é o
(A) Pico da Neblina.
(B) Pico Alto.
(C) Pico da Bandeira.
(D) Dedo de Deus.

27. Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se
afirma nos itens abaixo a respeito das Fronteiras Marítimas
brasileiras no Oceano Atlântico:
(

)

22. A cidade de Camocim está localizada na foz do rio
(A) Acaraú.
(B) Coreaú.
(C) Pacotí.
(D) Choró.

(

)

(

)

(

)

23. As cidades de Quixadá, Quixeramobim e Senador Pompeu
estão situadas
(A) na Zona Norte.
(B) no Cariri.
(C) nos Inhamus.
(D) no Sertão Central.
24. O Ceará foi a primeira província brasileira a decretar o fim
da escravidão. Esse fato o correu no dia
(A) 25 de março de 1884.
(B) 13 de maio de 1884.
(C) 25 de março de 1888.
(D) 13 de maio de 1888.
25. O coronel Adauto Bezerra governou o Ceará de 1975 a 1978.
Filhos de tradicionais proprietários rurais de Juazeiro do Norte,
ele e seu irmão gêmeo, Humberto Bezerra, eram donos do
Banco de Juazeiro, atual Bando Industrial do Ceará (BIC) e se
tornaram os maiores plantadores e beneficiadores de algodão
do Estado. Daí para a política foi um passo. Entre as realizações
administrativas de Adauto, podemos citar a
(A) Criação da Coelce.
(B) Criação da Universidade Estadual do Ceará (UECE).
(C) Construção do sistema de açudes Pacoti-Riachão, para
abastecer Fortaleza.
(D) Conclusão do Distrito Industrial, em Maracanaú.
ÁREA II - HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO BRASIL
26. A maior ilha fluvial-marítima do mundo, situada na foz do rio
Amazonas, é a ilha
(A) do Bananal.
(B) de Itamaracá.
(C) de Marajó.
(D) da Trindade.

Línguas Estrangeiras

No mar territorial brasileiro, o país tem soberania
absoluta, econômica e militar.
A zona contígua situa-se entre o mar territorial e a
zona econômica exclusiva (ZEC).
Na zona econômica exclusiva, o Brasil possui direitos
econômicos absolutos sobre o assoalho e o subsolo
marítimos e sobre a vida no mar.
A plataforma continental é considerada uma extensão
do solo do país e inclui a região abissal.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:
(A) V,F,V,V.
(B) V,F,V,F.
(C) V,V,V,V.
(D) V,V,V,F.
28. A América Portuguesa, isto é, a parte do continente
americano onde se fala o idioma português, é composta
(A) unicamente pelo Brasil.
(B) por Brasil, Angola e Moçambique.
(C) por Brasil, Cabo Verde e Guiné-Bissau.
(D) por Brasil, Goa, Macau e Timor Leste.
29. Sobre a evolução da divisão regional brasileira, marque o
item verdadeiro:
(A) A primeira divisão regional do Brasil, surgida em 1913,
baseava-se apenas em critérios socioeconômicos.
(B) Na divisão regional elaborada em 1940, Bahia, Sergipe,
Minas Gerais, Espirito Santo e Rio de Janeiro formavam a
Região Leste.
(C) Em 1970, o Brasil passou a ser dividido nas regiões Norte,
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
(D) A Constituição de 1988 introduziu pequenas alterações na
divisão regional brasileira, como, por exemplo, a criação do
estado de Tocantins, que passou a fazer parte da Região
Centro-Oeste.
30. De acordo com a Constituição de 1988, a organização
político-administrativa do Brasil compreende
(A) A União, o Distrito Federal, os 26 estados e os municípios,
todos autônomos.
(B) A União, o Distrito Federal, os 26 estados e os municípios,
todos autônomos, com exceção destes últimos.
(C) A União, o Distrito Federal, os 25 estados e os municípios,
todos autônomos.
(D) A União, o Distrito Federal, os 25 estados e os municípios,
todos autônomos, exceto estes últimos.
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ÁREA III - ATUALIDADES
31. Em 2016, foi comemorado o centenário do samba, ritmo
que, embora tenha origem afro-baiana, desenvolveu-se
sobretudo no Rio de Janeiro. Assinale dentre as opções abaixo,
a que apresenta o nome do primeiro samba gravado:
(A) “Pelo Telefone”.
(B) “Aquarela do Brasil”.
(C) “Jura”.
(D) “Carinhoso”.
32. Bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd)
que foi eleito prefeito do Rio de Janeiro em 2016:
(A) Edir Macedo.
(B) Marcelo Crivella.
(C) Marco Feliciano.
(D) Silas Malafaia.
33. ________________, ex-militante do PCB e um dos
fundadores do PPS, assumiu o Ministério da Cultura após a
saída de ________________, que pediu demissão do posto e
acusou o então ministro da Secretaria de Governo,
________________, de pressiona-lo para obter a aprovação do
Iphan para um empreendimento imobiliário no entorno de uma
área tombada em Salvador.
Marque, dentre os itens abaixo, o que contém a sequência
correta dos nomes que preenchem as lacunas acima:
(A) Roberto Freire – Marcelo Calero – Geddel Vieira Lima.
(B) Luís Carlos Prestes – Marcelo Calero – Geddel Vieira Lima.
(C) Roberto Freire – Sérgio Pinto Rouanet – Geddel Vieira
Lima.
(D) Gregório Bezerra – Celso Furtado – José Serra.

38. Líder da Frente Nacional, partido francês de extrema direita:
(A) Jacques Chirac.
(B) Nicholas Sarkozy.
(C) Marine Le Pen.
(D) François Hollande.
39. Num processo de ruptura conhecido mundialmente como
“Brexit”, um país-membro da União Europeia (UE) deixou esse
bloco econômico em 2016. Esse país foi:
(A) a Itália.
(B) o Reino Unido.
(C) a Alemanha.
(D) a França.
40. O empresário Donald Trump conseguiu eleger-se Presidente
dos Estados Unidos em 2016, apesar de seu discurso polémico,
considerado machista, racista e xenófobo por muitos. Trump
pertence ao:
(A) Partido Republicano.
(B) Partido Conservador.
(C) Partidos Democrata.
(D) Partido Trabalhista.

34. Cantor e compositor norte-americano que foi agraciado com
o Prémio Nobel da Literartura, devido à alta qualidade poética
das letras de suas canções:
(A) Mick Jaegger.
(B) Bob Dylan.
(C) Jim Morrison.
(D) Roger Waters.
35. Os três maiores poluidores do planeta atualmente são:
(A) Estados Unidos, Japão e Alemanha.
(B) Estados Unidos, China e França.
(C) Estados Unidos, China e Índia.
(D) Canadá, China e Rússia.
36. Grupo guerrilheiro latino-americano que, em 2016, assinou
um acordo de paz com o governo do país em que atua, pondo
fim a mais de cinquenta anos de luta armada:
(A) MR-8.
(B) Sendero Luminoso.
(C) Tupamaros.
(D) Farc.
37. Líder da Revolução Cubana de 1959, morto, aos 90 anos, em
2016:
(A) Raul Castro
(B) Camilo Cienfuegos.
(C) Ernesto Che Guevarra.
(D) Fidel Castro.
Línguas Estrangeiras
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