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LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES 

1. Examine se a prova está completa e se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 minutos iniciais. 
 

2. A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C e D), das quais apenas 

uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, marcando-a no 

cartão-resposta, cobrindo levemente todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada. 
Verifique se o caderno está incompleto ou se há imperfeições. Nesses casos, informe, 

imediatamente, ao fiscal. Utilize somente caneta de tinta azul ou preta. Marque seu 

cartão resposta, pintando completamente o quadrinho referente a sua resposta, como 

no modelo abaixo: 
Ex.:  

 

3. A leitora de marcas não registrará as respostas em que houver falta de nitidez, uso de 

corretivo, marcação a lápis e/ou marcação de mais de uma letra. 
 

4. O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua 

assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora do espaço destinado às respostas. 
 

5. Verifique se o seu nome e o número de inscrição estão corretos no cartão-resposta. Se 

houver erro, comunique-o ao fiscal. Não se esqueça de assiná-lo. 
 

6. Durante a prova, é vetado o intercâmbio e o empréstimo de material de qualquer natureza 

entre os candidatos. A fraude ou tentativa de fraude, a indisciplina e o desrespeito às 

autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que desclassificarão o candidato. 
 

7. Sob pena de eliminação é proibido o uso de: régua de cálculo, dicionário, máquina de 

calcular, aparelho celular e outros similares, bem como qualquer outro material de 

consulta, durante a prova. 
 

8. Ao terminar, entregue ao fiscal a prova e o cartão-resposta assinado, que é o único 

documento válido para correção. 

 

 
 

 

   

 
 

 

A B C D 

 

PROVA OBJETIVA  
DATA: 12 de janeiro de 2014 

DURAÇÃO: 03 horas 
INÍCIO: 14h    TÉRMINO: 17h 

 
_____________________________________________________ 

NOME EM LETRA DE FORMA 

 
___________________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
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As questões de 01 a 15 estão relacionadas ao texto I. 
TEXTO I 

 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
 

Conheço inúmeras pessoas que mentem, inventando origens fidalgas. Para falar a verdade, 
mente-se por qualquer motivo: as pessoas ficam com vergonha quando estão doentes e dizem que 
estão ótimas; comentam que a amiga está bem vestida, quando acham um horror; elogiam alguém 
que emagreceu, para comentar nas costas que continua gordíssima. Eu mesmo minto: digo que vou 
viajar para fugir de um almoço; reclamo que não me sinto bem e fujo de um compromisso; finjo para 
mim mesmo que no próximo mês começo um regime e perderei a barriga. Faço promessas para 
depois da novela. Para um amigo, prometo visitá-lo em Los Angeles. Outro em San Francisco. 
Marquei uma viagem à Rússia com um grupo, só falta “definir a data”. Ao meu editor, digo que 
escreverei um livro. Combino de montar um grupo de cozinha gourmet. E deixo tudo para depois, 
quem sabe? Ultimamente, tento parar com isso. Se me convidam, digo que não posso. Se vou a uma 
peça de teatro e não gosto, digo isso mesmo, que não gostei. Sempre dá errado, a pessoa preferia 
uma mentira. A franqueza, descobri, é muito malvista. Até considerada falta de educação. 

 
CARRASCO, Walcyr. In: http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/walcyr-

carrasco/noticia/2013/10/mentem-bcomo-respiramb.html (acesso em 15/12/2013). 

 

01. Com base no texto I, não é possível afirmar que: 
 

a) a mentira, para o autor, é uma atitude muito comum no convívio social. 
b) ser sincero não é necessariamente uma atitude que as pessoas apreciem. 
c) o autor desse texto considera a mentira algo imprescindível para a vida em sociedade. 
d) as pessoas preferem ouvir mentiras a conhecer a opinião verdadeira das outras pessoas. 
 
02. O fato de o autor assumir a sua condição de mentiroso pode: 

 

a) destacar a falta de caráter das pessoas. 
b) levar o leitor a colocar-se contra o autor desse texto. 
c) proporcionar ao conteúdo do texto mais credibilidade. 
d) estabelecer entre o autor e o seu leitor uma relação de antipatia. 
 
03. Com base no trecho “Ultimamente, tento parar com isso” (l. 10), aponte a asserção verdadeira. 

 

a) O autor assume que é mentiroso, contudo mostra-se desejoso de mudar essa condição. 
b) A honestidade do escritor revela a sua disposição firme de expressar-se com mais sinceridade. 
c) A intenção do autor de não mais mentir evidencia a sua necessidade de evitar o convívio social. 
d) Embora o escritor queira expor o seu arrependimento, ele insiste em manter uma postura enganosa. 
 

04. Em qual das citações seguintes, adaptadas e extraídas do sítio http://www.citador.pt/frases 
/citacoes/t/mentira/20 (acesso em 23/12/2013), apresenta-se equivalência entre tal citação e o teor do texto 

de Walcyr Carrasco? 
 
 

a) "O que nos força a mentir é o sentimento da impossibilidade de os outros compreenderem inteiramente a nossa 
ação. Mesmo a mentira mais complicada é mais simples que a verdade." (Paul Valéry) 

b) "Não é bom dizer mentiras; mas, quando a verdade puder trazer uma terrível ruína, dizer o que não é bom 
também é perdoável." (Sófocles) 

c) "É verdade que se mente com a boca; mas a careta que se faz ao mesmo tempo diz, apesar de tudo, a 
verdade." (Friedrich Nietzsche). 

d) "A verdade é bela sem dúvida. E assim são as mentiras." (Ralph Emerson). 
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05. Observe o excerto “Conheço inúmeras pessoas que mentem, inventando origens fidalgas” (l. 01). Assinale a 
afirmativa falsa. 
 

a) São observadas, nesse período composto, mais vogais do que semivogais. 
b) Na última palavra, pode haver uma semivogal, mas, na penúltima, há uma. 
c) A palavra “inúmeras” tem mais fonemas que a palavra inventando. 
d) Nesse excerto, não existem dígrafos vocálicos. 
 
06. Em qual item as duas palavras apresentam a mesma classificação quanto à posição do acento tônico? 

 

a) “Gordíssima” e “estão”. 
b) “Rússia” e “inúmeras”. 
c) “Próximo” e “alguém”. 
d) “Até” e “elogiam”. 
 
07. A exemplo de “compromisso” e “almoço”, escrevem-se, respectivamente, com SS e com Ç, as palavras: 

 

a) compar__a e compreen__ão. 
b) exce__o e exce__ão. 
c) obse__ão e opre__ão. 
d) su__itar e se__ionar. 
 
08. A palavra “dá” recebe o acento gráfico pela mesma regra da palavra: 

 

a) “próximo”. 
b) “alguém”. 
c) “mês”. 
d) “até”. 
 
09. O substantivo “pessoas” é classificado como: 

 

a) epiceno. 
b) heterônimo. 
c) sobrecomum. 
d) comum de dois. 
 
10. Os adjetivos “ótimas” (l. 03) e “gordíssima” (l. 04) estão no superlativo: 

 

a) absoluto sintético. 
b) absoluto analítico. 
c) relativo de inferioridade. 
d) relativo de superioridade. 
 
11. No fragmento do texto “Para falar a verdade, mente-se por qualquer motivo: as pessoas ficam com vergonha 

quando estão doentes e dizem que estão ótimas” (da l. 01 à l. 03), existem: 
 

a) dois pronomes. 
b) três pronomes. 
c) cinco pronomes. 
d) quatro pronomes. 
 
12. Colocando-se a oração “Se me convidam” (l. 10) na voz passiva analítica, obtém-se que oração? 

 

a) Se eu fui convidado. 
b) Se eu sou convidado. 
c) Se eu tenho convidado. 
d) Se eu vou ser convidado. 
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13. No tocante à flexão verbal, qual é a afirmação falsa? 
 

a) A forma composta tenho marcado corresponde a “marquei” (l. 08). 
b) Classifica-se como gerundial a forma nominal “inventando” (l. 01). 
c) O verbo “fugir” (l. 05) é classificado como um verbo irregular. 
d) A forma verbal “escreverei” (l. 09) está no futuro do pretérito. 
 
14. Aponte a assertiva verdadeira. 

 

a) Na l. 02, “com vergonha” é um adjunto adnominal. 
b) O termo “de educação” (l. 12) é um complemento nominal. 
c) É um objeto direto preposicionado o termo “de um almoço” (l. 05). 
d) Exerce a função sintática de adjunto adverbial o termo “à Rússia” (l. 08). 
 
15. A oração subordinada adverbial “para fugir de um almoço” (l. 05) exprime a ideia de: 

 

a) conformidade. 
b) concessão. 
c) proporção. 
d) finalidade. 
 
As questões de 16 a 20 estão relacionadas à imagem e ao texto que constam da página seguinte e que constituem 
o texto II. 
 

TEXTO II 
 

 
 

http://complicadaeperfeitinha23.blogspot.com.br/2012/10/quando-entro-numa-briga-pra-defender-um.html (acesso em 

23/12/13). 

 
16. Analise o texto II e assinale a asserção correta. 

 

a) Não se observa, no texto, a existência do aspecto cômico. 
b) O caráter engraçado do texto concentra-se na imagem. 
c) Há uma relação de oposição entre o texto e a imagem. 
d) A comicidade desse cartum está no jogo de palavras. 
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17. Na parte superior da imagem, no trecho “Quando eu entro numa briga pra defender um amigo, meu lema é ou 
mato ou morro”, existe: 
 

a) mais preposição do que conjunção. 
b) mais conjunção do que preposição. 
c) apenas preposição, não há conjunção. 
d) apenas conjunção, não há preposição. 
 
18. As palavras “mato” e “morro” na parte superior e as mesmas palavras na parte inferior do cartum estabelecem 

entre si uma relação de: 
 

a) sinonímia. 
b) antonímia. 
c) paronímia. 
d) homonímia. 
 
19. O termo “meu lema” exerce a função de: 

 

a) predicativo do sujeito. 
b) predicativo do objeto. 
c) sujeito. 
d) aposto. 
 
20. Com base na manutenção do propósito comunicativo desse tipo de gênero textual, os vocábulos “mato” e 

“morro” constantes da parte superior e os mesmos vocábulos constantes da parte inferior apresentam, 
respectivamente, a função morfológica de: 
 

a) verbo e substantivo. 
b) substantivo e verbo. 
c) adjetivo e substantivo. 
d) verbo e adjetivo. 

 
21. Em julho de 2014, a Fifa realizará no Brasil a Copa do Mundo de Futebol. Quais capitais do Nordeste estão 

entre as sedes do evento? 
 

a) Fortaleza, Natal, Teresina e Salvador. 
b) Fortaleza, Natal, João Pessoa e Salvador.  
c) Fortaleza, Recife, Natal e Salvador.  
d) Fortaleza, Recife, Maceió e Salvador. 
 
22. Em 22 de dezembro de 1861, o então presidente de província, Manuel Antônio Duarte de Azevedo, afirmou 

que não existiam mais índios no Ceará. Essa afirmação: 
  

a) é equivocada, pois até os dias atuais comunidades indígenas ocupam o território cearense. 
b) é correta, pois os indígenas não ocupavam o litoral cearense, se concentrando apenas no sertão.  
c) é correta, pois mesmo resistindo bravamente, os indígenas foram exterminados pelos colonizadores. 
d) está incorreta, pois o presidente de província se referiu à inexistência de negros e não de indígenas. 
 
23. Sobre as invasões holandesas ao Ceará, ocorridas em 1637 e 1649, é correto afirmar. 
 

a) Na primeira invasão, fundaram o forte de Nossa Senhora da Assunção e, aliados aos indígenas, expulsaram os 
portugueses da capitania. 

b) As duas invasões foram comandadas por Mathias Beck, que, aliado aos indígenas, permaneceu mais de 50 
anos na capitania.  

c) A segunda invasão deu origem ao Forte de Schoonenborch, às margens do riacho Pajeú, tomado pelos 
portugueses somente em 1654.  

d) Tinham por objetivo explorar cana-de-açúcar, porém, ao se certificarem de que o solo era inapropriado para o 
cultivo, desistiram da ocupação. 
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24. Durante a colonização portuguesa, a descoberta das minas de ouro brasileiras foi tão importante que: 
 

a) Portugal abriu os portos brasileiros e criou a Casa da Moeda.  
b) a Família Real Portuguesa se transferiu para o Brasil.  
c) em 1763, Portugal transferiu a capital da colônia de Salvador para Belo Horizonte.  
d) Portugal, em 1762, elevou o Brasil à categoria de Vice-Reinado.  
 
25. Dom Pedro I proclamou a Independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. O regime adotado pelo Brasil 

foi:  
 

a) República. 
b) Ditadura. 
c) Totalitarismo. 
d) Monarquia. 

 
(...)  
Na Fortaleza 
Terra dos Maracatus 
Ceará, Terra da Luz 
Hoje tem festa 
Gira, gira, girassol 
Estrelas do azul do céu  
(...) 
(Loa “Ceará Terra da Luz, Berço da Liberdade”, de Calé Alencar.) 
 
26. Leia o trecho de música acima e aponte a informação correta. 

 

a) De origem portuguesa, os cortejos de Maracatu são uma crítica às monarquias europeias.  
b) O Maracatu é uma manifestação cultural de origem africana, cujos blocos desfilam durante o carnaval de 

Fortaleza. 
c) O título “Terra da Luz” se refere ao fato de o Ceará ser a área do Brasil com maior incidência solar durante o 

ano.  
d) O ritmo do Maracatu, a dança do Toré e o culto da pajelança são heranças da cultura indígena no Ceará.  

 
27. A “Primeira República” no Brasil se estendeu entre 1889 e 1930. Sobre esse período, é correto afirmar que: 
 

a) caracterizou-se pela alternância de presidentes paulistas e cariocas. Esse revezamento ficou conhecido como 
“Política do café com leite”.  

b) a constituição de 1891 garantiu a todos os homens alfabetizados e maiores de 21 anos o direito ao voto, mas o 
manteve proibido a mulheres e militares de baixa patente.  

c) não havia eleições diretas e os presidentes poderiam ser reeleitos pelo congresso ininterruptamente, daí 
Marechal Deodoro da Fonseca ter permanecido 16 anos no cargo.  

d) os coronéis, que, mediante o “voto de cabresto”, fraudavam os pleitos, tiveram seu poder reduzido pelo 
sufrágio universal garantido na “constituição modernista” de 1922.  

 
28. Em 2011, foi rejeitada, em plebiscito, a proposta que criaria dois novos estados brasileiros, Tapajós e Carajás. 

Caso tivesse sido aprovada, qual unidade da Federação teria seu extenso território divido em três partes? 
 

a) Amazonas. 
b) Maranhão. 
c) Pará. 
d) Tocantins. 
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“A participação da indústria de transformação no Produto Interno Bruto (PIB) foi de 13,3% em 2012, retrocedendo 
ao nível que o setor tinha na economia em 1955, antes da implantação do Plano de Metas de Juscelino Kubitschek. 

E, mantida as atuais condições de crescimento, essa participação deverá cair para 9,3% em 2029.  
(MARZOCHI, Roger. “Participação da indústria no PIB é a menor desde 1955”. O Estado de São Paulo. São Paulo, 

28/08/2013.) 
 

29. O texto acima informa que:  
 

a) o país está sofrendo um processo de “desindustrialização”.  
b) o setor secundário é dependente da mão de obra externa.  
c) a concorrência com os produtos chineses aqueceu o mercado interno.  
d) a economia brasileira necessita de um novo plano de metas.  
 
(...) 
Que sonha com a volta 
Do irmão do Henfil 
Com tanta gente que partiu 
Num rabo de foguete 
Chora a nossa Pátria Mãe Gentil 
Choram Marias e Clarisses 
No solo do Brasil 
(...) 
(“O bêbado e o equilibrista”, de Aldir Blanc e João Bosco) 
 
30. Os versos da canção “O bêbado e o equilibrista”, lançada por Elis Regina em 1979, durante a ditadura militar, 

faz alusão: 
 

a) ao movimento Integralista. 
b) ao movimento pela Anistia.  
c) ao movimento Queremista. 
d) ao movimento das Diretas Já. 
 
31. Políticos e funcionários públicos estão entre os 25 condenados em razão da participação no esquema de 

corrupção conhecido como “Mensalão”. Aponte dois políticos presos em novembro de 2013 por ordem do 
Superior Tribunal de Justiça.  
 

a) o ex-ministro José Dirceu e o deputado federal Roberto Jeferson. 
b) o ex-ministro José Dirceu e o deputado federal José Genoíno. 
c) o ex-ministro Antônio Pallocci e o deputado federal Roberto Jeferson.  
d) o ex-ministro Antônio Pallocci e o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares.  
 
“O Brasil foi o quarto país onde o número de linhas mais cresceu no último ano. O país ativou cerca de 5 milhões de 
novas linhas, atrás da China (30 milhões), da Índia (10 milhões) e da Indonésia (também 10 milhões). Em 2014, já 

haverá mais linhas de celulares do que pessoas no mundo.”  
(GREGO, Maurício. “Brasil terá 350 milhões de linhas de celulares em 2018”. Revista Exame. São Paulo, 

04/06/2013.) 

 
32. Sobre as telecomunicações no Brasil, é correto afirmar. 
 

a) O setor foi privatizado em 2008, momento em que a antiga Telebrás se dividiu em doze novas empresas.  
b) O acesso aos serviços de telefone e internet ainda é restrito às classes A e B. 
c) Com cerca de 83 milhões de usuários, as conexões de internet no Brasil são as mais velozes do mundo.  
d) A Anatel é a autarquia criada pelo governo em 1997 para outorgar, regulamentar e fiscalizar o setor. 
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33. Sobre Getúlio Vargas, aponte a afirmação correta. 
 

a) Alegando haver um plano (“Cohen”) que arquitetava uma revolução comunista no Brasil, instaurou o Estado 
Novo em 1937.  

b) Assumiu a presidência em 1930, após derrotar Washington Luís na primeira eleição direta da história do Brasil.  
c) Após 15 anos no poder, suicidou-se em 29 de outubro de 1945, antes de ser deposto por um golpe militar 

organizado pelos seus próprios ministros. 
d) Renunciou ao governo do Rio de Janeiro para assumir a Presidência da República em 1930, a convite das 

Forças Armadas.  
 

34. Em junho de 2013, durante a realização da Copa das Confederações, milhões de brasileiros saíram às ruas em 
passeata. Sobre essas manifestações, é correto afirmar. 
 

a) Inspiradas nos “Caras-pintadas”, exigiram o impeachment da presidente Dilma Rousseff. 
b) O estopim foi o fim do passe livre para estudantes no transporte público do estado de São Paulo.  
c) Os “black blocks” ficaram conhecidos pelo uso da violência.  
d) O atraso na construção dos estádios e a escolha de apenas doze cidades-sede foi o principal motivo. 
 

35. O açude Castanhão é o maior da América Latina, com capacidade de armazenamento de aproximadamente 
6.700.000.000m³ de água. Sobre ele, pode-se afirmar que:  
 

a) é uma ampliação do antigo açude Orós. 
b) para que fosse concluído, demoliram a cidade de Jaguaretama.  
c) é abastecido pelas águas transpostas do rio Acaraú.  
d) é uma represa localizada no leito do rio Jaguaribe. 
 

O bioma é composto por árvores de médio e grande porte, que formam áreas de floresta fechada, densa e de alto 
índice pluviométrico. Palmeiras, Paus-brasil e Bromélias fazem parte de sua flora, ao passo que o Mico-leão-
dourado, a Jaguatirica e o Bicho-preguiça são exemplos de sua fauna. 
 

36. As características acima referem-se: 
 

a) à Mata Atlântica. 
b) ao Pampa. 
c) ao Cerrado. 
d) à Caatinga. 
 

37. Sobre o movimento abolicionista no Ceará, responda corretamente. 
 

a) A Sociedade Cearense Libertadora, formada apenas por mulheres, editava o jornal O Libertador. 
b) A província foi a última a libertar aos escravos, porque sua elite não concordava com a abolição. 
c) Foi praticamente inexistente, devido ao pequeno número de escravos na província.  
d) O jangadeiro conhecido como “Dragão do Mar” tornou-se um símbolo da luta contra a escravidão.  
 

38. Em 2014, haverá eleições no Brasil. Quais cargos legislativos estarão em disputa?  
 

a) Governador, Deputado Estadual e Vereador.  
b) Presidente, Governador e seus respectivos vices. 
c) Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual. 
d) Presidente, Prefeito e seus respectivos vices. 
 

39. Nelson Mandela foi: 
 

a) um ativista norte-americano que, mesmo durante os 27 anos em que esteve preso, lutou pelo fim do Apartheid 
no mundo. 

b) um líder mundial, símbolo da liberdade e da luta contra o racismo. 
c) o ex-presidente da ONU que conseguiu mais aprovações de leis e acordos internacionais em favor dos direitos 

humanos. 
d) um ex-jogador de rúgbi, que organizou e liderou a revolta popular que pôs fim à colonização inglesa na África 

do Sul. 
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40. Sobre a oligarquia Accioly no Ceará, é correto afirmar. 
 

a) Nogueira Accioly renunciou a presidência do Ceará em meio a uma revolta armada, cujo estopim foi a forma 
violenta com que coibiu a “Passeata das crianças”, organizada em favor de seu adversário, Franco Rabelo. 

b) Nogueira Accioly, após 16 anos na presidência do Ceará, foi deposto por coronéis da região do Cariri 
contrários a sua política de favorecimento à Fortaleza.  

c) O governo de Nogueira Accioly, que durou entre 1896 e 1912, foi um período de grande agitação política e 
revoltas populares, como a Sedição de Juazeiro, liderada por Padre Cícero, seu opositor político.  

d) Eleito para presidência do Ceará em 1912, Nogueira Accioly manteve-se no poder por 16 anos graças a sua 
habilidade política e apoio popular. Mesmo contrariando antigos aliados, elegeu Virgílio Távora, seu sucessor. 

 
 


