Seleção de Novos Alunos para o Centro de Línguas do IMPARH - Semestre 2016.2

PMF - IMPARH
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A Preguiça
[...]
A preguiça nos seduz com um olhar enigmático e sensual.
O que eu posso dizer destas últimas experiências é que percebi claramente que tem muita gente que
deixa de fazer o que deve simplesmente por estar hipnotizada pelo olhar da preguiça, especialmente aquela
relacionada a aprender línguas.
É famosa a frase “A vida é muito curta para aprender alemão”. Todo estudante da língua, em algum
momento, ouviu isso de alguém. É certo que a língua alemã apresenta algumas características em sua
gramática que não existem em outras línguas como o português, o francês, o inglês, o italiano e o espanhol.
[...]
Antes de qualquer coisa, aprender uma língua estrangeira (qualquer uma delas) é um processo
baseado no hábito. O falante nativo tem maior desenvoltura na sua língua materna porque ele está em
contato constante e ininterrupto durante quase toda a sua vida. Para que alguém se torne fluente em uma
língua estrangeira, é necessário que o estudante entre em contato com a língua de alguma forma. Cursos,
sites, livros, filmes, música, revistas, jornais, rádio e muitos outros recursos estão disponíveis para o estudante
aprender, de fato, a língua que deseja dominar.
[...]
Destes últimos dias de estudo da língua alemã, posso dizer uma coisa: pouco a pouco as estruturas da
língua vão se tornando naturais dentro da cabeça. As palavras e a ortografia começam a se sedimentar e, cada
vez mais, se percebem melhorias, mas isso não acontece porque eu tenho alguma característica especial que
me torne mais inteligente. A melhoria vem do esforço que eu coloquei sobre o estudo. Qualquer pessoa pode
conseguir.
Mas, para a fluência um dia chegar, a preguiça não é aceitável. O esforço tem de ser feito, o que não
significa que o esforço precisa ser um sofrimento. Se possível, o esforço tem de se tornar também um prazer: é
o que eu tenho feito desde sempre.
Adaptado de https://cronicasdemateus.wordpress.com/a-preguica (acesso em 10/06/16).

01. O título do texto em análise relaciona-se a que atividade
intelectual?
(A) O estudo de línguas clássicas.
(B) O estudo de língua estrangeira.
(C) O aprendizado de língua materna.
(D) O aprendizado de línguas exóticas.
02. Com base no texto A Preguiça, é correto afirmar que:
(A) a aprendizagem da língua alemã assemelha-se muito à da
portuguesa.
(B) estudar uma língua estrangeira tem de ser uma questão de
hábito.
(C) aprender a língua materna é como aprender a língua
alemã.
(D) o estudo de uma língua estrangeira não implica esforço.
03. O comentário constante da linha 06 (“’A vida é muito
curta para aprender alemão’”) deve-se, segundo o texto, ao
fato de a língua alemã:
(A) ter algumas particularidades que não existem em outras
línguas modernas.
(B) apresentar traços bastante comuns a várias outras línguas
neolatinas.
(C) dever ser aprendida por meio do estudo das estruturas
desse idioma.
(D) poder ser aprendida apenas pelo contato com um falante
nativo.
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04. Em “A preguiça nos seduz com um olhar enigmático e
sensual” (linha 02), observa-se a existência do sentido:
(A) próprio, uma vez que a ação de seduzir é inerente à
“preguiça”.
(B) figurado, visto que o autor deu à “preguiça” o poder de
seduzir com o olhar.
(C) denotativo, pois a “preguiça”, efetivamente, seduz uma
pessoa a entregar-se à ociosidade.
(D) conotativo, porque se atribui à “preguiça” uma ação que
não é característica dela, ou seja, seduzir.
05. Com relação ao objetivo do texto A Preguiça, qual é a
afirmativa verdadeira?
(A) O seu objetivo se sustenta na proposta do ensino de língua
estrangeira com base no alemão.
(B) O autor desse texto busca expor que o ensino da língua
alemã deve sobrepor ao das outras línguas.
(C) A finalidade desse texto é mostrar o estudo de uma língua
estrangeira e as peculiaridades dessa atividade.
(D) A intenção do autor centra-se na exposição de um método
lógico e producente para o aprendizado do alemão.
06. Há quantos dígrafos neste fragmento “A preguiça nos
seduz com um olhar enigmático e sensual” (linha 02)?
(A) 05.
(B) 06.
(C) 07.
(D) 08.
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07. Com base no seguinte trecho “Antes de qualquer coisa,
aprender uma língua estrangeira (qualquer uma delas) é um
processo baseado no hábito” (linhas 10 e 11), devendo-se
computar as palavras repetidas, NÃO se pode afirmar que:
(A) há mais palavras paroxítonas do que oxítonas.
(B) somente se conta um monossílabo tônico.
(C) predominam as palavras proparoxítonas.
(D) existem mais palavras paroxítonas.
08. De acordo com o modo de falar da grande maioria dos
brasileiros e com a classificação dos encontros vocálicos, o
adjetivo “sensual” (linha 02) apresenta respectivamente:
(A) um hiato e um ditongo.
(B) um ditongo e um hiato.
(C) dois ditongos.
(D) dois hiatos.
09. Assinale a alternativa em que as sílabas da palavra foram
divididas corretamente.
(A) DIS-PO-NÍ-VE-IS
(B) E-NIG-MÁ-TI-CO
(C) EX-PE-RIÊN-CIAS
(D) IN-IN-TER-RUP-TO
10. A grafia de palavras com as letras S e Z em posição
intervocálica impõe muita dificuldade, como em “hipnotizada”
(linha 04). Em qual opção a lacuna existente na palavra deve ser
preenchida pela consoante Z?
(A) HE_ITAÇÃO
(B) ANÁLI_E
(C) BU_INA
(D) PRO_A
11. A exemplo do substantivo “preguiça” (linha 22), que
substantivo deve ser também classificado como abstrato?
(A) “frase” - linha 06.
(B) “línguas” - linha 05.
(C) “revistas” - linha 14.
(D) “sofrimento” - linha 23.
12. Quanto ao emprego do artigo definido neste trecho “na
sua língua materna” (linha 11), é correto afirmar que esse
emprego é:
(A) obrigatório.
(B) facultativo.
(C) impróprio.
(D) incorreto.
13.
(A)
(B)
(C)
(D)

O adjetivo “maior” (linha 11) é exemplo do grau:
comparativo de igualdade.
comparativo de superioridade.
superlativo absoluto sintético.
superlativo absoluto analítico.
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15. Em “e, cada vez mais, se percebem melhorias” (linhas 18 e
19), o verbo perceber está na voz:
(A) passiva sintética.
(B) passiva analítica.
(C) reflexiva.
(D) ativa.
16. A locução adverbial “durante quase toda a sua vida” (linha
12) expressa a circunstância de:
(A) instrumento.
(B) intensidade.
(C) dúvida.
(D) tempo.
17. Qual é a função sintática do termo sublinhado neste
fragmento “Destes últimos dias de estudo da língua alemã”
(linha 17)?
(A) Adjunto adverbial.
(B) Adjunto adnominal.
(C) Predicativo do sujeito.
(D) Complemento nominal.
18. Por meio da locução conjuntiva “para que” (linha 12), é
estabelecido entre a oração subordinada e a oração principal o
elo semântico de:
(A) finalidade.
(B) condição.
(C) tempo.
(D) causa.
19. Com base no trecho “a língua alemã apresenta algumas
características em sua gramática que não existem em outras
línguas” (linhas 07 e 08), é incorreto afirmar que:
(A) “sua gramática” não é sujeito do verbo existir.
(B) o sujeito do verbo apresentar é “a língua alemã”.
(C) a forma verbal “existem” deveria ficar no singular.
(D) o sujeito do verbo existir é “algumas características”.
20. Os substantivos “sofrimento” (linha 23) e “prazer” (linha
23) estabelecem entre si a relação de:
(A) homonímia.
(B) paronímia.
(C) antonímia.
(D) sinonímia.
CONHECIMENTOS GERAIS
ÁREA I – HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO CEARÁ
21 Chapada que separa o Ceará de Pernambuco e em cujo sopé
está situada a cidade de Juazeiro do Norte:
(A) Chapada da Ibiapaba.
(B) Chapada do Araripe.
(C) Chapada do Apodi.
(D) Chapada dos Guimarães.

14. A palavra “algumas” (linha 07) constitui exemplo de
pronome:
(A) demonstrativo.
(B) interrogativo.
(C) possessivo.
(D) indefinido.
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22. Desde o início de século XVIII, os fazendeiros do litoral
cearense passaram a exportar seu gado abatido sob a forma de
um tipo de carne seca, moderadamente salgada e desidratada
ao sol e ao vento: a chamada carne-de-sol. A cidade por cujo
porto transitava a maior parte desse produto era:
(A) Fortaleza.
(B) Aracati.
(C) Paracuru.
(D) Aquiraz.
23. Banhada pelo Rio Acaraú, é a mais populosa cidade da Zona
Norte cearense, abrigando hoje várias indústrias:
(A) Maracanaú.
(B) Itapipoca.
(C) Sobral.
(D) Camocim.
24. Poeta romântico cearense que NÃO fez parte do grêmio
literário Padaria Espiritual, fundado em Fortaleza, em 1892:
(A) Antônio Sales.
(B) Rodolfo Teófilo.
(C) Juvenal Galeno.
(D) Adolfo Caminha.
25. Oligarca que dominou a política cearense por dezessete
anos, tendo esse domínio chegado ao fim devido a uma
insurreição popular ocorrida em Fortaleza, em 1912:
(A) Senador Alencar.
(B) Senador Pompeu.
(C) Nogueira Accioly.
(D) Franco Rabelo.
CONHECIMENTOS GERAIS
ÁREA II – HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO BRASIL
26. As Invasões Holandesas, que ocorreram no século XVII,
foram o maior conflito político-militar do Brasil-Colônia.
Concentradas no Nordeste, elas fizeram parte das relações
entre os países europeus, no contexto da luta pelo controle do
açúcar. Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que
se afirma nos itens abaixo sobre as Invasões Holandesas.
( ) As invasões começaram com a ocupação da cidade de São
Luís, no Maranhão.
( ) Os holandeses chegaram a dominar toda a região entre o
Ceará e o Rio São Francisco.
( ) O príncipe holandês Maurício de Nassau, que era
protestante, foi tolerante com os católicos e, ao que tudo
indica, com os judeus.
( ) Domingos Fernandes Calabar foi um dos principais líderes da
chamada Insurreição Pernambucana, como ficou conhecida
a guerra de expulsão dos holandeses.
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:
(A) F, V, V, F.
(B) F, V, F, V.
(C) V, V, F, F.
(D) F, F, V, V.
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27. No século XVIII, surgiram no Brasil várias conspirações
contra Portugal e tentativas de independência, algumas das
quais tinham a ver com as novas ideias surgidas na Europa. Um
desses movimentos, resultante do conflito de interesses entre
os grandes proprietários de terra de Olinda e os comerciantes
de Recife, ficou conhecido como:
(A) Aclamação de Amador Bueno.
(B) Revolta de Felipe dos Santos.
(C) Guerra dos Mascates.
(D) Conjuração dos Alfaiates.
28. Os trabalhadores agrícolas temporários que são empregados
pelas grandes fazendas apenas em época de maior necessidade
de mão de obra e que migram de uma área para outra em busca
de serviço são denominados:
(A) posseiros.
(B) parceiros.
(C) boias-frias.
(D) arrendatários.
29. Sobretudo nas grandes cidades, o calor é “aprisionado” pelo
excesso de dióxido de carbono na atmosfera, fazendo com que
essas cidades apresentem temperaturas cada vez mais elevadas
e sempre superiores às das áreas vizinhas. Esse grave problema
ambiental é conhecido como:
(A) Efeito Estufa.
(B) Inversão Térmica.
(C) Chuva Ácida.
(D) Poluição Visual.
30. Em 1929, ao aproximar-se o fim do seu mandato, o então
presidente Washington Luís indicou o paulista Júlio Prestes
como seu sucessor. Esse ato desencadeou um processo político
que culminou com a chamada Revolução de 30. Escreva V ou F
conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens
abaixo sobre a Revolução de 30.
( ) Os tenentes, liderados por Luís Carlos Prestes, expressaram
seu apoio às forças revolucionárias.
( ) O assassinato do político paraibano João Pessoa acelerou o
processo revolucionário.
( ) As forças leais a Washington Luís foram definitivamente
derrotadas na Batalha de Itararé.
( ) A maior parte da classe média urbana apoiou a Revolução.
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:
(A) F, F, V, V.
(B) V, F, V, F.
(C) V, V, F, F.
(D) F, V, F, V.
CONHECIMENTOS GERAIS
ÁREA III – ATUALIDADES
31. Michel Temer é autor de livros na área de:
(A) Direito Civil.
(B) Direito Constitucional.
(C) Macroeconomia.
(D) Direito Comercial.

3 de 4

Seleção de Novos Alunos para o Centro de Línguas do IMPARH - Semestre 2016.2
32. Ex-ministro da Saúde do governo de Fernando Henrique
Cardoso, é ministro das Relações Exteriores do governo interino
de Michel Temer:
(A) Renan Calheiros.
(B) Geraldo Alckmin.
(C) José Serra.
(D) Romero Jucá.
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40. Programa do governo federal que contém metas como o
aumento da oferta de vagas e bolsas de estudo na educação
profissional:
(A) Prouni.
(B) Fundeb.
(C) Pronatec.
(D) Enade.

33. Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) que também é
relator da Operação Lava Jato:
(A) Teori Zavascki.
(B) Ricardo Lewandowski.
(C) Gilmar Mendes.
(D) Joaquim Barbosa.
34. Juiz que autorizou a escuta telefônica de uma série de
políticos, inclusive do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva:
(A) Rodrigo Janot.
(B) Dalmo Dallari.
(C) Hélio Bicudo.
(D) Sérgio Moro.
35. Ex-presidente da Transpetro, subsidiária da Petrobrás, que,
devido a um acordo de delação premiada, fez uma série de
denúncias de corrupção envolvendo vários políticos, de
diferentes partidos, causando, inclusive, a queda de alguns
ministros do governo interino de Michel Temer:
(A) Delúbio Soares.
(B) Sérgio Machado.
(C) José Dirceu.
(D) Ciro Gomes.
36. NÃO é um aplicativo relacionado ao uso de táxis:
(A) Hub.
(B) Uber.
(C) T81.
(D) 99.
37. Cidade dos Estados Unidos, onde no mês passado ocorreu
um atentado contra uma boate LGBT, ocasionando a morte de
cinquenta pessoas, incluindo o atirador:
(A) San Francisco.
(B) Orlando.
(C) Nova York.
(D) Miami.
38. País do Oriente Médio que, desde 2011, vive em meio a uma
sangrenta guerra civil, considerada pela ONU a maior tragédia
desde o fim da Guerra Fria:
(A) Turquia.
(B) Egito.
(C) Síria.
(D) Israel.
39. Ex-senadora pelo Partido Democrata e ex-secretária de
Estado do governo de Barak Obama que pretende tornar-se a
primeira mulher a ser eleita Presidente dos Estados Unidos, nas
eleições deste ano:
(A) Angela Merkel.
(B) Cristina Kirchner.
(C) Meryl Streep.
(D) Hillary Clinton.
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