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O silêncio de Matias
O ar era pesado e quente. A luz era cinzenta e fria. Chegava do Sul um vento carregado de poeira, lapíli e flores de
laranjeira. Em algum lugar entre floradas, um vulcão ardia.
Assim foi o dia em que o cego Matias levantou-se de um salto e tombou para trás enrijecido, azuladas as mãos,
brancos os lábios, os olhos revirados.
Durante doze dias, Matias jazeu deitado. O peito parado, um filete de baba escorrendo da boca.
Ao décimo terceiro, levantou-se. Por trás das pálpebras fechadas, havia visto a verdade, a razão de ser do mundo.
Nunca disse nada a ninguém, pois, com as imagens, a ele, que, cego, nunca havia visto outras, não lhe haviam sido
dadas as palavras com que poderia contá-las.
Adaptado de COLASANTI, Marina.
Disponível em: http://www.marinacolasanti.com/2016/07/cronica-de-quinta-6-contos.html. Acesso em 09 jun 2017.

01. Com base na ortoepia (“a boa pronúncia”), quantos
fonemas tem este trecho “Ao décimo terceiro, levantou-se” (l.
06)?
(A) 23 fonemas.
(B) 25 fonemas.
(C) 27 fonemas.
(D) 29 fonemas.
02. Levando-se em consideração o título do conto em análise
(“O silêncio de Matias”) e com relação ao número de vogais,
semivogais e consoantes, que afirmativa está correta?
(A) Há mais de dez consoantes.
(B) Existem mais semivogais do que vogais.
(C) Contam-se menos vogais do que consoantes.
(D) O número de consoantes é menor que o de vogais.
03. A partir da comparação entre as palavras “vulcão” (l. 02),
“décimo” (l. 06) e “ninguém” (l. 07), deve-se afirmar que:
(A) a primeira e a terceira são oxítonas.
(B) a segunda constitui exemplo de paroxítona.
(C) apenas a última palavra é exemplo de oxítona.
(D) as três palavras classificam-se como paroxítonas.
04.
(A)
(B)
(C)
(D)

A palavra “lapíli” (l. 01) é acentuada, porque:
se trata de uma paroxítona terminada na vogal i.
é exemplo de palavra oxítona terminada na vogal i.
representa uma palavra paroxítona terminada em vogal.
constitui exemplo de palavra oxítona terminada em vogal.

05. Com base no Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa
(1990), a palavra “Sul” (l. 01) foi grafada com a inicial maiúscula,
em razão de:
(A) significar um ponto cardeal.
(B) designar, de forma absoluta, uma região.
(C) nomear um topônimo, ou seja, o nome de país.
(D) representar um logradouro público ou instituição.
06. Quanto à flexão de número do substantivo “vulcão” (l. 02),
assinale a assertiva correta.
(A) Só há uma forma: vulcãos.
(B) Aceita-se apenas a forma vulcões.
(C) São corretas as formas vulcãos e vulcões.
(D) Somente é considerada correta a forma vulcães.
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07. Com referência ao número de artigos definidos e
indefinidos constantes do texto em estudo, qual é a frase cujo
conteúdo é correto?
(A) Existem tantos artigos definidos quanto artigos
indefinidos.
(B) O número de artigos definidos supera o de artigos
indefinidos.
(C) O número de artigos indefinidos supera o de artigos
definidos.
(D) Os artigos indefinidos constituem mais da metade dos
definidos.
08. A palavra “terceiro” (l. 06) representa um exemplo de
numeral:
(A) ordinal.
(B) cardinal.
(C) fracionário.
(D) multiplicativo.
09. Assinale a afirmação verdadeira, considerando os
pronomes existentes no último parágrafo, “Nunca disse nada a
ninguém, pois, com as imagens, a ele, que, cego, nunca havia
visto outras, não lhe haviam sido dadas as palavras com que
poderia contá-las” (l. 07 e 08).
(A) Os pronomes “que” e “ninguém” são, respectivamente,
relativo e interrogativo.
(B) O pronome “as”, em “contá-las”, é um pronome pessoal
do caso reto tônico.
(C) Os pronomes “ele” e “lhe” constituem exemplo de
pronome pessoal.
(D) O pronome “outras” classifica-se como pronome
interrogativo.
10. As formas verbais presentes no primeiro parágrafo (l. 01 e
02) estão todas no:
(A) futuro do presente.
(B) futuro do pretérito.
(C) pretérito imperfeito.
(D) pretérito mais-que-perfeito.
11.
de:
(A)
(B)
(C)
(D)

A locução adverbial “de um salto” (l. 03) exprime a ideia
instrumento.
matéria.
tempo.
modo.
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12. Qual é a alternativa verdadeira com referência à função
sintática dos termos da oração?
(A) “Ao décimo terceiro” (l. 06) é um adjunto adverbial.
(B) O termo “a ninguém” (l. 07) exerce a função de objeto
direto.
(C) Exerce a função de objeto indireto o termo “um vulcão” (l.
02).
(D) Tem a função de complemento nominal o termo “de
poeira” (l. 01).
13. O trecho “em que o cego Matias levantou-se de um salto”
(l. 03) classifica-se como oração subordinada:
(A) adjetiva restritiva.
(B) adverbial temporal.
(C) adverbial concessiva.
(D) substantiva subjetiva.
14. No trecho “O ar era pesado e quente. A luz era cinzenta e
fria” (l. 01), é flagrante a antonímia entre as palavras:
(A) “pesado” e “cinzenta”.
(B) “quente” e “fria”.
(C) “pesado” e “luz”.
(D) “ar” e “luz”.
15. De acordo com o contexto em que está inserida e com
base em Houaiss (2009), a palavra “lapíli” (l. 01) apresenta que
significado?
(A) “crustáceo decápode marinho (Homarus vulgaris)
aparentado com a lagosta, mas de carne mais rija e sápida,
e cujo primeiro par de patas são pinças”.
(B) “folha para escrever e/ou pintar, feita de tiras cortadas
dessas hastes, umedecidas e batidas, e ger. polida após a
secagem”.
(C) “precipitação de cristais de gelo, freq. agrupados em flocos
e formados pelo congelamento do vapor de água”.
(D) “fragmento sólido de rocha ejetado pelos vulcões, que têm
como matéria a própria lava”.
16.
(A)
(B)
(C)
(D)

Quanto aos elementos da narrativa, é correto afirmar que:
o narrador não participa da história.
o tempo e o lugar não são indefinidos.
a cegueira de Matias é o desfecho da história.
o personagem principal e o narrador são Matias.

17. Com relação às características do primeiro parágrafo (l. 01
e 02), o que predomina é a sequência:
(A) narrativa.
(B) descritiva.
(C) expositiva.
(D) dissertativa.
18. Analisando o teor do quarto parágrafo (l. 06), considera-se
verdadeiro que:
(A) o personagem revela a si próprio a maldade dos homens.
(B) nele se identifica claramente o efeito da cegueira de
Matias.
(C) ele apresenta a consequência daquilo que aconteceu a
Matias.
(D) se observa, nesse trecho, a causa de Matias ter tido um
passamento.
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19. Apesar de o cego Matias ter “visto a verdade, a razão de
ser do mundo” (l. 06), ele não pôde contá-las:
(A) devido a seu estado vegetativo após o seu inesperado
passamento.
(B) tendo em vista as imagens terem-lhe mostrado uma cruel
realidade.
(C) em razão de haver ficado traumatizado com a visão depois
do ataque.
(D) porque, além da cegueira, a mudez também era uma
característica sua.
20. Com base na intertextualidade, é correto associar o conto
“O silêncio de Matias” a qual ditado popular, mantendo-se a
devida relação de significado em ambos os conteúdos?
(A) “Quem com o ferro fere, com o ferro, será ferido.”
(B) “De cavalo dado não se olham os dentes.”
(C) “Deus dá nozes a quem não tem dentes.”
(D) “Cada macaco no seu galho.”
CONHECIMENTOS GERAIS
21. Assinale a opção que contém apenas formações geológicas
cristalinas.
(A) Serra da Aratanha, Serra de Maranguape e Serra de
Uruburetama.
(B) Maciço de Baturité, Chapada da Ibiapaba e Chapada do
Araripe.
(C) Chapada da Ibiapaba, Chapada do Apodi e Maciço de
Baturité.
(D) Maciço de Baturité, Chapada do Araripe e Serra da
Meruoca.
22. As Unidades de Conservação da natureza foram criadas
pelos governos federal, estadual e municipal com o objetivo de
proteger o meio ambiente. Existem vários tipos de Unidades de
Conservação: parques nacionais, florestas nacionais, estações
ecológicas, reservas, dentre outros. Assinale o item que contém
uma Unidade de Conservação, localizada no Ceará, cuja
principal atração é uma gruta, à qual se tem acesso por meio de
um bondinho.
(A) Monumento Nacional dos Monólitos de Quixadá.
(B) Área de Proteção Ambiental da Serra de Baturité.
(C) Parque Nacional de Ubajara.
(D) Floresta Nacional do Araripe.
23. Marque a opção que contém um açude cearense cuja
construção teve início ainda na época do Império.
(A) Orós.
(B) Cedro.
(C) Castanhão.
(D) Pentecoste.
24. Em 1880, foram anexadas ao Ceará terras pertencentes ao
Piauí, depois de um acordo realizado entre os dois governos. A
partir de então, passou a pertencer ao Ceará o município de:
(A) Crateús.
(B) Crato.
(C) Quixadá.
(D) Aracati.

Línguas Estrangeiras

SELEÇÃO PARA O CENTRO DE LÍNGUAS DO IMPARH – SEMESTRE 2017.2 – EDITAL Nº 52/2017

25. Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se
afirma nas proposições abaixo acerca do poeta cearense
Patativa do Assaré (1909 – 2002).
(__) Embora órfão de pai, Patativa conseguiu concluir o ensino
fundamental.
(__) Suas músicas “A Triste Partida” e “Vaca Estrela e Boi Fubá”
foram gravadas, respectivamente, por Fagner e Luiz Gonzaga.
(__) Patativa escreveu vários livros de poesia, dentre os quais se
destaca o clássico “Cante lá que eu canto cá”.
(__) A obra de Patativa do Assaré tem sido estudada até no
exterior, como, por exemplo, na Universidade de Sorbonne.
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:
(A) V, V, F, F.
(B) F, V, F, V.
(C) F, F, V, V.
(D) V, F, V, F.
26. Ilhas oceânicas são aquelas que têm sua base no fundo do
oceano. Pertence a essa categoria:
(A) a Ilha de São Luís (no Maranhão).
(B) a Ilha de Vitória (no Espírito Santo).
(C) a Ilha de Santa Catarina (onde está situada Florianópolis).
(D) o arquipélago de Fernando de Noronha.
27. Marque o item que contém uma espécie animal típica da
Caatinga.
(A) Tamanduá-bandeira.
(B) Boto-cor-de-rosa.
(C) Tatupeba.
(D) Mico-leão-dourado.
28. Após serem expulsos do Rio de Janeiro, os franceses
estabeleceram, entre 1612 e 1615, uma nova colônia, dessa vez
localizada:
(A) na Bahia.
(B) no Pará.
(C) em Pernambuco.
(D) no Maranhão.
29. A ordem religiosa Companhia de Jesus foi fundada em
1534, na Europa, no contexto das lutas entre católicos e
protestantes. Como a Igreja Católica havia perdido muitos
seguidores, uma forma de ampliar sua base de fiéis era
catequizar os nativos da América e de outras áreas do vasto
império ultramarino ibérico. A respeito da ação dos jesuítas no
Brasil Colonial, é correto afirmar.
(A) Embora tenham participado ativamente da vida espiritual
da Colônia, os jesuítas sempre evitaram imiscuir-se em
atividades políticas e econômicas.
(B) Assim como ocorria em seus colégios, nas missões ou
aldeamentos, os jesuítas muitas vezes utilizavam a música
e o teatro como meio de evangelização dos indígenas.
(C) O Pe. Manoel da Nóbrega chefiou o primeiro grupo de
jesuítas que chegou ao Brasil e fundou o colégio que deu
origem à cidade de Ouro Preto.
(D) Considerado o “Apóstolo do Brasil”, o Pe. José de Anchieta
escreveu várias peças de teatro, dentre as quais se destaca
o “Auto da Barca do Inferno”.
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30. Nome pelo qual ficou conhecida a tentativa fracassada de
depor o governo de Getúlio Vargas, ocorrida em 1938, durante
a ditadura do Estado Novo:
(A) Encilhamento.
(B) Intentona Comunista.
(C) Intentona Integralista.
(D) Revolta de Aragarças.
31. Ministro do Supremo Tribunal Federal, relator dos
processos da operação Lava Jato, morto num acidente aéreo,
em janeiro do corrente ano:
(A) Rodrigo Janot.
(B) Teori Zavascki.
(C) Celso de Mello.
(D) Joaquim Barbosa.
32. Prenome da ex-primeira-dama do Brasil que faleceu em
fevereiro de 2017:
(A) Marisa Letícia.
(B) Maria Thereza.
(C) Sarah.
(D) Ruth.
33. O aeroporto Pinto Martins foi arrematado em leilão pela
empresa Fraport, de nacionalidade:
(A) holandesa.
(B) alemã.
(C) coreana.
(D) chinesa.
34. O texto-base da Reforma Trabalhista, aprovado pela
comissão especial da Câmara dos Deputados, prevê que:
(A) as férias poderão ser usufruídas em até dois períodos.
(B) a contribuição sindical passará a ser obrigatória.
(C) a contratação de um trabalhador autônomo afasta a
qualidade de empregado.
(D) o intervalo para almoço passará a ser obrigatoriamente de
uma hora.
35. O texto-base da Reforma da Previdência, aprovado pela
comissão especial da Câmara dos Deputados, prevê:
(A) aposentadoria integral com 49 anos de contribuição.
(B) impossibilidade de acumulação de aposentadoria e
pensão.
(C) aposentadoria aos 65 anos de idade, para trabalhadores
rurais, com 25 anos de contribuição.
(D) aposentadoria aos 60 anos de idade, para professores, e
aos 55 anos, para policiais.
36. Político centrista e ex-banqueiro que se tornou o novo
Presidente da França:
(A) Nicholas Sarkozy.
(B) Jean-Marie Le Pen.
(C) François Hollande.
(D) Emmanuel Macron.
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37. Em 2017, o Brasil e o Ceará foram surpreendidos pela
morte de um de seus grandes compositores, o sobralense
Antônio Carlos Belchior. Marque a opção que contém uma
música que NÃO é de autoria dele.
(A) “Todo Sujo de Batom”.
(B) “Paralelas”.
(C) “Revelação”.
(D) “Medo de Avião”.
38. Após denúncias envolvendo seu nome, o senador mineiro
Aécio Neves foi afastado da presidência nacional do PSDB,
sendo substituído interinamente nesse cargo pelo senador
cearense:
(A) Eunício Oliveira.
(B) Tasso Jereissati.
(C) Inácio Arruda.
(D) José Pimentel.
39. Executivo da empresa JBS que gravou uma conversa sua
com Michel Temer, de teor supostamente comprometedor:
(A) Joesley Batista.
(B) Eike Batista.
(C) Marcelo Odebrecht.
(D) Antônio Ermírio de Moraes.
40. Relator do processo que pedia a cassação da chapa DilmaTemer no Tribunal Superior Eleitoral:
(A) Napoleão Nunes Maia.
(B) Herman Benjamin.
(C) Gilmar Mendes.
(D) Edson Fachin.
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