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O escritor é aquele que escreve o texto que ninguém escreveu por ele. Pudesse não escrever, 
ficar só lendo o que já está escrito, o escritor talvez se realizasse mais. Encontraria já pronto, 
inteiriço, o texto procurado e se dispensaria de tanto sofrimento, das ameaças de fracasso quando se 
põe a escrever. 

Entendam-me: estou quase dizendo que o escritor é aquele que escreve por carência. Mas não 
posso dizer isso, porque a maioria dos carentes não escreve. E a carência do escritor, se eu disser que 
ele a tem, é diferente. O escritor, então, é o que escreve por uma abundante carência. Carência, repito, 
de ler aquilo que ele precisava ler e ninguém ousou escrever por ele. Então, desamparado, ele diz: 
vou correr meu próprio risco. Vou ter que inventar minha própria escrita. E arranca de si o inexistente 
espelho. 

(...) 
Que inveja, que saudade tem o escritor do leitor puro, aquele que ele nunca poderá ser! 
Talvez o leitor puro, o leitor que só lê, seja o escritor mais perfeito, o escritor mais feliz, pois 

é autor gracioso de tudo que lê. Autoriza-se em vários estilos. Escreve-se em vários gêneros. E tem 
uma vantagem: não tem dívidas para com a posteridade. Apodera-se de cada texto que lê, torna-se 
pleno com a plenitude alheia. 

Mas tudo que estou dizendo ainda não me fez dizer tudo o que tinha a dizer. De certo modo é 
como se estivesse querendo ponderar que o escritor é aquele que lê enquanto escreve. Ele lê e escreve 
ao mesmo tempo. Com uma agravante: não gostando do que está lendo, pode reescrever. Desse 
trabalho é poupado o leitor puro. 

Pode, então, o escritor nascer da leitura. Da leitura do outro, que não da própria leitura. Então, 
voltamos ao ponto inicial, mas com uma diferença, porque diante do texto alheio há dois tipos de 
escritores/leitores. 

Primeiro o escritor/leitor que é mais leitor que escritor. Nesse caso, o que ele vai 
instintivamente fazer é reescrever o que está lendo. Ele pensa que está escrevendo. Não está. Está 
apenas continuando a ler o outro, como se estivesse repetindo um ritmo, uma linguagem de ouvido. 

Esses são os escritores da paráfrase. Muitos, aliás, começam assim, e só a muito custo vão 
se afastando da escrita alheia e achando a sua através de um processo de infidelidade crescente ao 
original que os originou.  

Quando esse desgarramento não ocorre, é que um escritor foi engolido pela escrita do outro, 
continua a ser mais leitor que autor. Em geral, isso se dá com aqueles que se deixam siderar por outra 
escrita. Há muitos autores que passam a vida toda tantalizados por outra escrita, e assim vão 
morrendo como mariposas à luz do fogo. 

Às vezes, o descolamento da escrita original se dá por inversão, repulsão imediata, vontade de 
fazer o contrário, o diferente. E daí vem a síndrome da paródia. É muito salutar, em princípio. Parece-
se ao gesto do adolescente que repudia a família, o pai, a origem. 

Mas aí há um perigo. Corre o risco, o escritor, de ficar a vida inteira apenas nesse gesto 
adolescente de repulsa ao texto anterior. Mesmo pela negação, continua ligado umbilicalmente à 
matriz. 

Portanto, a coisa é complicada. A imitação pode castrar. A paródia pode enganar. 
(...)                                                                                             

SANT’ANNA, Affonso Romano de. Coleção Melhores Crônicas. São Paulo: Global, 2003.  
 

 
 

01. Assinale a alternativa correta quanto ao significado das palavras no texto. 

A) “gracioso”  (l inha 13) – cheio de graça. 
B) “posteridade”  (linha 14) – as gerações futuras. 
C) “ instintivamente”  (linha 24) – de forma precoce. 
D) “siderar”  (linha 30) – sofrer muito. 
E) “descolamento” (linha 33) – nova descoberta. 
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02. Assinale a alternativa cujo termo equivale, semanticamente, no texto, a “carência”  (l inha 05). 

A) Vaidade. 
B) Convicção.  
C) Realização.  
D) Experiência. 
E) Necessidade. 

 

03. No texto, o verbo “ponderar”  (l inha 17) pode ser substituído, sem prejuízo do sentido, por: 

A) negar. 
B) prever. 
C) refutar. 
D) descartar. 
E) considerar. 

 

04. Assinale a alternativa em que as palavras são antônimas. 

A) “abundante”  (l inha 07) – exígua. 
B) “ousou”  (linha 08) – tentou.  
C) “pleno”  (linha 15) – completo. 
D) “crescente”  (linha 27) – progressiva. 
E) “ infidelidade” (linha 27) – deslealdade. 

 

05. Assinale a alternativa em que não há presença de polissemia. 

A) “o escritor talvez se realizasse mais.”  (linha 02). 
B) “E arranca de si o inexistente espelho.”  (l inhas 09-10). 
C) “Pode, então, o escritor nascer da leitura.”  (l inha 20). 
D) “um escritor foi engolido pela escrita do outro”  (linha 29). 
E) “continua ligado umbilicalmente à matriz.”  (linhas 37-38). 

 

06. Preencha os parênteses com V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas as afirmações sobre os termos 
abaixo.  

(      ) “só”  (l inha 02) e “apenas” (linha 25) significam somente. 
(      ) “então”  (linha 07) e “Então”  (linha 08) são semanticamente equivalentes. 
(      ) A expressão “em princípio”  (l inha 34) equivale semanticamente a no princípio.   

A seqüência correta é: 

A) V, F, V 
B) F, V, F 
C) V, V, V 
D) V, V, F 
E) F, F, V 

 

07. Preencha os parênteses com V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas as afirmações abaixo. 

(      ) Antes de “Pudesse”  (linha 01) está implícita uma conjunção condicional. 
(      ) Depois de “sua” (linha 27) está elíptica a palavra  escrita.   
(      ) “repulsão” (linha 33) está no aumentativo, reforçando o sentido de “repulsa” (linha 37).   

A seqüência correta é: 

A) V, F, F 
B) V, V, F 
C) V, F, V 
D) F, V, F 
E) F, F, V 
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08. Preencha os parênteses com V ou F, conforme as afirmativas abaixo sejam verdadeiras ou falsas. 

(    ) O deslocamento de “o escritor”  (linha 20) para antes de “Pode”  (linha 20) altera o sentido da frase. 
(    ) A retirada da expressão “é que”  (linha 29) altera a relação de sentido entre as frases. 
(    ) A elipse da preposição em “gesto do adolescente”  (linha 35) altera o sentido de toda a frase. 

A seqüência correta é: 

A) V, F, V 
B) V, V, F 
C) V, F, F 
D) F, V, F 
E) F, F, V 

 
09. Preencha os parênteses com V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma, de acordo com o 

texto, sobre os “escritores da paráfrase” .  

(       ) Apenas reescrevem o que lêem. 
(       ) Desgarram-se da escrita original. 
(       ) São engolidos pela escrita do outro. 
(       ) Deixam-se siderar por outra escrita. 
 

A seqüência correta é: 

A) V, V, F, F 
B) V, F, V, F 
C) V, F, V, V  
D) F, F, V, V 
E) F, V, F, F 

 
10. Utilizando o código: 1. para escritor da paráfrase e 2. para escritor da paródia, preencha os parênteses 

abaixo, de acordo com a postura de cada  escritor “diante do texto alheio”. 

(   ) Adesão.  
(   ) Rejeição.  
(   ) Afastamento.  
(   ) Continuísmo.  

A seqüência correta é: 

A) 1, 2, 1, 2 
B) 1, 1, 2, 2 
C) 1, 2, 2, 1 
D) 2, 1, 2, 2 
E) 2, 2, 1,1 

 
11. Pela leitura do texto, é correto afirmar que seu autor: 

A) alerta para o risco de ser escritor. 
B) enaltece os escritores da paródia. 
C) compara os dois tipos de escritores/leitores. 
D) privilegia a paródia em detrimento da paráfrase.  
E) convida os escritores a criarem seus próprios textos. 

12. Leia as frases abaixo sobre o leitor puro (linhas 12 a 19) e, a seguir, assinale a alternativa que contém 
informação implícita. 

A) Não reescreve o que lê. 
B) É autor gracioso de tudo que lê. 
C) Talvez seja o escritor mais feliz. 
D) Torna-se pleno com a plenitude alheia. 
E) Não tem dívidas para com a posteridade. 
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13. Pela leitura do texto é correto afirmar que Afonso Romano de Sant’ Anna:  

I. define o que é um escritor. 
II. desenvolve o texto com argumentos a favor e contra os dois tipos de escritores/leitores. 
III. apresenta uma conclusão sobre qual é o melhor tipo de escritor/leitor. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas o item I é verdadeiro. 
B) Apenas o item II é verdadeiro. 
C) Apenas o item III é verdadeiro. 
D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 
E) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

 

14. Preencha os parênteses com S (sim) ou N (não), conforme o termo em destaque se refira ou não à 
passagem indicada ao lado. 

(      ) “ isso”  (linha 06)  –   que o escritor escreve por carência.  
(      ) “assim” (linha 26) –   continuando a ler o outro.  
(      ) “ isso”  (linha 30)  –   deixar-se siderar por outra escrita.  

A seqüência correta é: 

A) S, N, S 
B) S, S, N 
C) S, N, N 
D) N, S, N 
E) N, S, S 

 

15. A frase “A carência do escritor, se eu disser que ele a tem, é diferente”  foi reescrita, mantendo-se o 
mesmo sentido em: 

I. O escritor tem carência, se eu disser que ela é diferente. 
II. Se eu disser que o escritor tem carência, ela é diferente. 
III. O escritor tem carência diferente, se eu disser que ele a tem. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas o item I é verdadeiro. 
B) Apenas o item II é verdadeiro. 
C) Apenas o item III é verdadeiro. 
D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 
E) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

 

16. O termo sublinhado na frase “Da leitura do outro, que não da própria leitura.”  (l inha 20) estabelece uma 
relação de: 

A) causa. 
B) adição. 
C) condição. 
D) conclusão. 
E) comparação. 
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17. Leia os itens abaixo e preencha as lacunas da frase a seguir. 

I. O escritor, saudoso do leitor puro, inventa sua própria escrita. 
II. O escritor, que tem saudade do leitor puro, inventa sua própria escrita. 

      O item II é uma ________________ do item I. No item I, a expressão sublinhada tem valor de 
________________ e se apresenta, no item II, na forma de oração ________________. 

Assinale a alternativa que contém os termos que preenchem corretamente, na seqüência, as lacunas da 
frase. 

A) redução – adjetivo – desenvolvida. 
B) paráfrase – substantivo – reduzida. 
C) paráfrase – adjetivo – desenvolvida. 
D) cópia – substantivo – desenvolvida 
E) cópia – adjetivo – reduzida. 
 

18. Associe a coluna B com a coluna A de acordo com as relações de sentido estabelecidas entre as orações 
de cada período. 

COLUNA A                                                          COLUNA B 

( 1 ) O escritor lê enquanto escreve. (     ) A segunda oração explica o sentido da primeira. 

( 2 ) Estou quase dizendo que o escritor é 
carente. 

(     ) As duas orações apresentam idéias que se 
opõem. 

( 3 ) O leitor puro é mais feliz, pois é autor 
gracioso de tudo que lê. 

(     ) A segunda oração acrescenta à primeira uma 
circunstância de tempo. 

( 4 ) O escritor pode repudiar a matriz, no 
entanto continua ligado a ela.  

(     ) A segunda oração é necessária para que o 
sentido da primeira fique completo. 

A seqüência correta é: 

A) 1, 2, 4, 3 
B) 2, 3, 1, 4 
C) 3, 1, 4, 2 
D) 3, 4, 1, 2 
E) 4, 1, 2, 3 

 

19. Assinale a alternativa em que todos os termos pertencem a um mesmo campo semântico. 

A) Ritmo, linguagem, viagem. 
B) Tempo, parágrafo, música. 
C) Texto, escritor, envelope. 
D) Dança, pintura, escultura. 
E) Escritura, ofício, data. 

 

20. Assinale a alternativa em que, na seqüência, o termo mantém uma relação de hiperonímia com o  
posterior. 

A) Origem família, pai. 
B) Origem, pai, família. 
C) Pai, família, origem. 
D) Pai, origem, família. 
E) Família, pai, origem. 
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21. Assinale a alternativa em que a letra x apresenta o mesmo som das palavras inexistente e texto, 

respectivamente: 

A) tórax / trouxe 
B) exército / caixa 
C) enxágüem / deixar 
D) exame / extraordinário 
E) exegese / intoxicação 

 

22. Associe a primeira coluna com a segunda de acordo com a classificação dos ditongos. 

(1) oral decrescente (       ) começam 
(2) nasal crescente (       ) princípio 
(3) nasal decrescente (       ) quando 
(4) oral crescente (       ) leitura 
 (       ) muito 

 
 

A seqüência correta é: 

A) 3, 4, 2, 1, 3 
B) 3, 4, 1, 2, 2 
C) 3, 4, 3, 4, 2 
D) 4, 3, 2, 1, 3 
E) 4, 3, 3, 4, 2 

 

23. Leia as afirmações e, a seguir, assinale a alternativa correta. 

I. A partição da palavra desgarramento é: des – ga – rra – men – to. 
II. A palavra umbilicalmente é polissílaba. 
III. A palavra lê é um monossílabo tônico. 

A) Apenas I é verdadeira. 
B) Apenas II é verdadeira. 
C) Apenas I e III são verdadeiras. 
D) Apenas II e III são verdadeiras. 
E) I, II e III são verdadeiras. 

 

24. Assinale a alternativa em que o acento gráfico das palavras se justifica pelas mesmas regras de: 
síndrome, vários, dá. 

A) máximo, paródia, lê 
B) carência, ninguém, só 
C) gêneros, poderá, é 
D) dívidas, próprios, aí 
E) parágrafo, através, já 

 

25. Assinale a alternativa que apresenta a pontuação correta.  

A) Ansioso o escritor aguardava a chegada, do seu livro. 
B) Ansioso, o escritor aguardava a chegada do seu livro. 
C) Ansioso, o escritor aguardava, a chegada do seu livro. 
D) Ansioso, o escritor, aguardava, a chegada do seu livro. 
E) Ansioso o escritor, aguardava a chegada, do seu livro. 
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26. Assinale a alternativa em que o elemento sublinhado equivale semanticamente ao prefixo da palavra 
infidelidade. 

A) inteiriço 
B) inveja 
C) incentivo 
D) inventar 
E) inexistente 

 
27. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado tem a mesma classificação morfológica do termo em 

destaque na oração: “E arranca de si o inexistente espelho.” . 

A) “Mas não posso dizer isso”    
B) “ninguém ousou escrever por ele”   
C) “aquele que nunca poderá ser”    
D) “Com uma agravante: não gostando do que está lendo”   
E) “nesse gesto adolescente de repulsa”    
 

28. Assinale a alternativa em que a locução grifada tem valor de adjetivo.  

A) “diante do texto alheio”   (linha 21) 
B) “uma linguagem de ouvido”   (linha 25) 
C) “achando a sua através de um processo”   (linha 27) 
D) “Em geral, isso se dá” (linha 30) 
E) “Às vezes, o deslocamento da escrita” (linha 33) 
 

29. Assinale a alternativa que analisa, corretamente, a seqüência dos vocábulos sublinhados no período: 
“Mas tudo que estou dizendo ainda não me fez dizer tudo” . 

A) Pronome indefinido, conjunção, pronome pessoal do caso oblíquo. 
B) Pronome indefinido, advérbio, pronome pessoal do caso oblíquo. 
C) Pronome indefinido advérbio, pronome pessoal do caso reto. 
D) Pronome demonstrativo, conjunção, pronome pessoal do caso reto. 
E) Pronome demonstrativo, preposição, pronome pessoal do caso reto. 
 

 
30. O verbo da frase: “Repudia tua família”, na forma negativa, corresponde ao da alternativa: 

A) Não repudies  
B) Não repudie 
C) Não repudiai 
D) Não repudias  
E) Não repudieis 
 

31. Assinale a alternativa em que o tempo composto corresponde ao verbo da oração: O escritor recebeu 
aplausos merecidos. 

A) tinha recebido  
B) tivera recebido  
C) teria recebido 
D) terá recebido 
E) tem recebido 
 

32. Assinale a alternativa em que os termos sublinhados na frase “Ele pensa que está escrevendo o texto que o 
outro escreveu”  classificam-se, respectivamente, como:  

A) pronome relativo – conjunção integrante 
B) pronome relativo – conjunção explicativa  
C) conjunção integrante – pronome relativo 
D) conjunção integrante – conjunção explicativa  
E) conjunção explicativa – conjunção integrante 
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33. Na oração: “Portanto, a coisa é complicada.”   (linha 39), o conectivo oracional indica:  

A) exclusão 
B) contraste 
C) adição 
D) conclusão 
E) explicação 
 

34. No período: “A carência do escritor, se eu disser  que ele a tem, é diferente.” , as duas orações 
sublinhadas classificam-se, respectivamente como:  

A) subordinada adverbial condicional, subordinada substantiva subjetiva. 
B) subordinada adverbial condicional, subordinada substantiva objetiva direta. 
C) subordinada adverbial concessiva, subordinada substantiva objetiva direta. 
D) subordinada adverbial concessiva, subordinada substantiva objetiva indireta. 
E) subordinada adverbial consecutiva, subordinada substantiva completiva nominal. 
 

35. Assinale a alternativa em que a função sintática do termo sublinhado é a mesma de ritmo na frase “como 
se estivesse repetindo um ritmo”  (l inha 25): 

A) “Vou ter que inventar minha própria escrita”  (l inha 09) 
B) “voltamos ao ponto inicial”   (l inha 21) 
C) “Muitos, aliás, começam assim” (linha 26) 
D) “continua ligado umbilicalmente à matriz”   (linhas 37-38) 
E) “Portanto, a coisa é complicada.” (linha 39) 
 

36. Assinale a alternativa em que o verbo sublinhado tem, no texto, a mesma regência do verbo encontrar na 
oração: “Encontraria já pronto, inteiriço, o texto procurado”  (linhas 02-03). 

A) “A imitação pode castrar” (linha 39)  
B) “voltamos ao ponto inicial”  (linha 21)  
C) “não gostando do que está lendo”  (linha 18) 
D) “Apodera-se de cada texto (linha 14) 
E) “O escritor é aquele que escreve o texto” (linha 01) 

 
37. Assinale a alternativa que analisa sintaticamente a expressão grifada na oração: Um escritor foi engolido 

pela escrita do outro. 

A) Objeto direto 
B) Objeto indireto 
C) Agente da passiva 
D) Complemento nominal 
E) Adjunto adverbial 

 
38. A expressão de cada texto na oração: “Apodera-se de cada texto” (linha 14) tem a mesma função 

sintática da expressão sublinhada na alternativa.  

A) “porque a maioria dos carentes não escreve.”   (linha 06) 
B) “E arranca de si o inexistente espelho”  (linhas 09-10) 
C) “que saudade tem o escritor do leitor puro”   (linha 11)  
D) “E daí vem a síndrome da paródia.”  (linha 34)  
E) “que repudia a família”   (linha 35) 

 
39. Na frase: “Há muitos autores que passam a vida toda tantalizados” , o verbo haver está no singular 

porque:  

A) não tem sujeito. 
B) tem sujeito oculto. 
C) tem como sujeito a vida. 
D) tem sujeito indeterminado. 
E) não tem concordância obrigatória. 
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40. Marque nos parênteses V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma sobre o que nas 
orações abaixo. 

(    ) “é mais leitor que escritor.”  (linha 23) – conector oracional, sem função sintática 
(    ) “que está escrevendo.”  (l inha 24) – objeto direto do verbo escrever 
(    ) “que saudade tem o escritor” (linha 11) – adjunto adnominal de saudade 
(    ) “que passam a vida toda tantalizados”  (linha 31) – sujeito do verbo passar 

Marque a seqüência correta.  

A) V, V, V, F 
B) V, V, F, V 
C) V, F, V, V 
D) F, V, V, F 
E) F, F, F, V 

 

�
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41. A partir de 1850, várias mudanças procuram colocar o Brasil na estrada da modernização capitalista. 

Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma dessas inovações. 

A) A suspensão da produção de café, a fim de garantir a pluralidade da economia do país. 
B) A implantação de indústrias em todo o país, propiciando um desenvolvimento equilibrado. 
C) A construção de ferrovias, visando melhorar as condições do transporte no país, até então 

dependente dos carros de tração animal. 
D) A distribuição de terras aos camponeses, com o objetivo de diminuir as diferenças sociais nas várias 

partes do país. 
E) A legalização e a intensificação do tráfico de escravos, para garantir a abundância de mão-de-obra. 

 

42. Analise as afirmações abaixo sobre a Confederação do Equador. 

I. Foi um movimento de oposição aos ideais liberais e federativos do governo imperial. 
II. Teve como principal ideólogo Frei Caneca, que em seu jornal defendeu a autonomia das províncias. 
III. Formou uma república no nordeste do Brasil, como reação às ações de D. Pedro I e à Constituição 

Outorgada de 1824. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I é verdadeira. 
B) Somente II é verdadeira. 
C) Somente III é verdadeira. 
D) Somente I e II são verdadeiras. 
E) Somente II e III são verdadeiras. 

 

43. Assinale a alternativa que contém movimentos ocorridos no contexto da crise do sistema colonial. 

A) Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. 
B) Guerra do Paraguai e Revolução Praieira.  
C) Farroupilha e Revolução Federalista. 
D) Guerra dos Cabanos e Cabanagem.  
E) Sabinada e Balaiada. 
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44. Sobre o movimento republicano surgido em 1870, que contribuiu para a queda do Império no Brasil, é 
correto afirmar que: 

A) trouxe pela primeira vez o ideal republicano ao país. 
B) teve como principais centros de difusão os estados do Norte e Nordeste. 
C) fazia oposição ao fim da escravidão, ao federalismo e à autonomia provincial. 
D) conseguiu chegar ao Poder através do voto direto, como resultado da propaganda através de 

comícios e jornais. 
E) tinha membros que defendiam a participação popular, mas a maioria se opunha ao envolvimento do 

povo no processo que levaria à República. 
 

45. Leia o texto a seguir: 

“Talvez como nenhum outro escritor de seu tempo, Lima Barreto traz para seus romances, contos e 
crônicas o universo dos pobres e dos subúrbios que se ocultava nos desvãos da capital da ordem e do 
progresso.”  

(Margarida de Souza Neves. “Os cenários da República”  in Jorge Ferreira. O Brasil  Republicano. O tempo do 
liberalismo excludente. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p.21) 

A partir do texto e dos seus conhecimentos sobre a Primeira República, assinale a alternativa correta. 

A) As reformas urbanas do período favoreceram os habitantes de toda a cidade do Rio de Janeiro. 
B) A expressão ordem e progresso, impressa pelos republicanos na bandeira brasileira, teve inspiração 

nos ideais socialistas. 
C) A denominação de República oligárquica atribuída a esse período se deve ao fato de que ela atendia 

aos interesses de poucos. 
D) Os escritores e outros artistas do período, por serem financiados pelo Estado, faziam sempre a 

exaltação do governo republicano. 
E) O conjunto da população pobre da cidade e do campo demonstrou grande satisfação em relação ao 

governo republicano. 
 

46. Em agosto de 1932, o “Jornal das Trincheiras”  anunciava que a subscrição popular aberta para a compra 
de capacetes de aço tinha atingido 1500 contos de réis. Assinale a alternativa que indica corretamente a 
razão dessa subscrição. 

A) A revolta tenentista, que pretendia democratizar a política brasileira, acabando com as fraudes 
eleitorais e estendendo o direito de voto. 

B) A Revolução Constitucionalista que, entre outros objetivos, exigia do governo Vargas uma 
constituição para o país. 

C) O movimento dos pracinhas para organizar os voluntários que iriam para a guerra na Europa. 
D) A revolta dos integralistas que pretendiam dar um golpe assumindo o poder no lugar de Vargas. 
E) A Revolução de 30, que recebeu o apoio de toda a população paulista. 

 

47. A repressão mais feroz do governo Vargas (1930-1945) voltou-se contra aqueles que ele acusava de 
ameaçar a pátria, a família e a religião. Esses eram os: 

A) tenentes. 
B) fascistas. 
C) nazistas. 
D) comunistas. 
E) integralistas. 
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48. Analise as afirmações abaixo sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. 

I. O recrutamento de um exército de “soldados da borracha”, enviados para a Amazônia, fazia parte 
dos esforços de guerra. 

II. O Brasil entrou na Guerra contra o Eixo, embora Vargas tivesse anteriormente explicitado sua 
simpatia por alguns aspectos do fascismo e do nazismo. 

III. O Brasil, em troca de sua aliança na Guerra, recebeu ajuda econômica dos Estados Unidos. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I é verdadeira. 
B) Somente II é verdadeira. 
C) Somente III é verdadeira. 
D) Somente II e III são verdadeiras. 
E) I, II e III são verdadeiras. 

 
49. Em outubro de 2004, a divulgação de fotos de um homem nu na prisão, inicialmente identificado como o 

jornalista Vladimir Herzog, reacendeu a discussão sobre a tortura no país, durante o regime militar. 
Herzog morreu em uma dependência militar, o DOI-CODI de São Paulo, em 1975. O episódio trouxe de 
volta a discussão sobre a abertura dos arquivos oficiais do período do regime militar. Sobre essas 
questões, analise as afirmações abaixo. 

I. O Departamento de Operações Internas (DOI) e o Centro de Operação de Defesa Interna (CODI) 
foram órgãos especiais criados pelo Exército para reprimir os opositores do regime. 

II. O assassinato de Herzog ocorreu durante o governo Médici, único dos governos militares 
caracterizado por uma forte repressão. 

III. Os arquivos oficiais da ditadura, ainda não totalmente disponibilizados aos pesquisadores, poderiam 
revelar novos dados sobre prisões, torturas e mortes durante a ditadura. 

Assinale a resposta correta. 

A) Somente I é verdadeira. 
B) Somente I e II são verdadeiras.  
C) Somente I e III são verdadeiras. 
D) Somente II e III são verdadeiras. 
E) I, II e III são verdadeiras. 

 
50. Analise as afirmações abaixo, relativas à cultura brasileira. 

I. Os milhões de africanos trazidos durante o período da escravidão conservaram suas culturas, o que 
se percebe ainda hoje em várias manifestações artísticas e religiosas, entre outras. 

II. A cultura indígena deixou suas marcas nas várias regiões do país, o que se observa na culinária, no 
vocabulário e nos costumes. 

III. A violência da colonização portuguesa nas várias partes do país impôs completamente a cultura 
ibérica, eliminando todos os traços das outras culturas. 

IV. A imigração européia dos séculos XIX e XX marcou profundamente as culturas das regiões sul e 
sudeste. 

Assinale a alternativa correta. 

A) I, II, III e IV são verdadeiras. 
B) Somente I, II e IV são verdadeiras. 
C) Somente I e II são verdadeiras. 
D) Somente I e IV são verdadeiras. 
E) Somente III e IV são verdadeiras. 
 

51. Sobre as principais festas do Brasil e as regiões onde ocorrem, assinale a alternativa correta. 

A) A cavalhada e o cururu são manifestações típicas da região Nordeste. 
B) O carnaval e as festas juninas são as festas mais famosas da região Sul do país. 
C) A Festa da Uva e a Oktoberfest são festas típicas da região Centro-Oeste. 
D) O Festival de Parintins, a mais conhecida festa do boi-bumbá do país, ocorre na região Norte. 
E) A maior festa popular da região Sudeste é o Círio de Nazaré, que todos os anos atrai milhões de 

pessoas. 
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52. Relacione a coluna da esquerda com a da direita, ligando cada região a uma característica sua. 

1. Norte                                    (       ) Tem a menor população. 
2. Nordeste                               (       ) Tem o maior índice de mortalidade infantil. 
3. Centro-Oeste                        (       ) Tem o maior número de população urbana. 
4. Sudeste                                 (       ) Tem o maior número de população indígena. 
5. Sul                                        (       ) Tem o maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

 

Assinale a alternativa que contem a ordem dos números na coluna da direita de cima para baixo. 

A) 3, 2, 4, 1, 5 
B) 5, 2, 4, 1, 3 
C) 3, 4, 5, 2, 1 
D) 1, 3, 2, 5, 4 
E) 2, 5, 1, 3, 4 

 
53. Assinale a alternativa correta sobre o Ceará. 

A) Um dos centros turísticos mais visitados do Brasil, o Ceará, possui um litoral de 66 Km. 
B) No sul do Estado, encontra-se a Floresta Nacional do Araripe, que tem a maior concentração 

mundial de fósseis do Cretáceo. 
C) Sua vegetação é constituída por floresta tropical, mangues litorâneos, caatinga e cerrado. 
D) Seus principais produtos de exportação são minério de ferro e de alumínio, veículos e fertilizantes. 
E) É representado por 5 senadores e 40 deputados federais. 

 
54. Com o tema “Por uma sociedade ecologicamente sustentável”  realizou-se em maio de 2005, na cidade de 

Altaneira, no Ceará, a XIII Celebração da Colheita. A festa teve como objetivo comemorar o pouco que 
foi colhido este ano e denunciar a degradação ambiental. Entre as intervenções humanas apresentadas 
abaixo, identifique as que contribuíram para a degradação do semi-árido nordestino. 

I. Derrubada da vegetação. 
II. Desenvolvimento da monocultura. 
III. Desestruturação das comunidades indígenas.  
IV. Construção de usinas hidroelétricas e nucleares. 
V. Criação de gado em quantidade desproporcionada. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I, II e III são verdadeiras. 
B) Somente II, III e IV são verdadeiras. 
C) Somente I, III, IV e V são verdadeiras. 
D) Somente I, II, III e V são verdadeiras. 
E) I, II, III, IV e V são verdadeiras. 

 
55. Assinale a alternativa correta sobre a colonização no Ceará. 

A) Fortaleza foi inicialmente a principal área de ocupação. 
B) A ocupação efetiva se deu por colonos ingleses, franceses e holandeses. 
C) O cultivo de mandioca foi a principal atividade econômica no século XVII. 
D) A colaboração recíproca entre colonos e indígenas caracterizou esse processo. 
E) O estabelecimento de aldeamentos indígenas foi essencial para a consolidação da conquista 

portuguesa. 
 
56. Assinale a alternativa que apresenta corretamente dois grupos de remanescentes indígenas do Ceará. 

A) Pataxó e Yanomami. 
B) Tremembé e Tapeba. 
C) Carijó e Kaigang. 
D) Guarani e Xokleng. 
E) Tamoio e Botocudos. 
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57. Fundada em Fortaleza em 1892, uma importante sociedade literária teve a participação de escritores 

como Adolfo Caminha, Rodolfo Teófilo, entre outros. O nome dessa sociedade é: 

A) Padaria Espiritual. 
B) Academia Cearense. 
C) Centro Literário. 
D) Fênix Estudantal. 
E) Academia Francesa. 

 
58. Analise as afirmações abaixo sobre a economia no Ceará. 

I. O gado e a produção de subsistência predominaram até o início do século XIX. 
II. O algodão passou a ser produzido efetivamente em meados do século XIX, e a produção se 

intensificou no período da Guerra de Secessão Americana. 
III. Até o fim do século XIX, a produção econômica dependia exclusivamente da mão-de-obra escrava. 
IV. O avanço da agricultura comercial no século XIX favoreceu os moradores tradicionais e as tribos 

indígenas. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I e II são verdadeiras. 
B) Somente II e III são verdadeiras. 
C) Somente III e IV são verdadeiras. 
D) Somente II e IV são verdadeiras. 
E) I, II, III e IV são verdadeiras. 

 
59. Considerado santo por milhares de fiéis e defendido por vários membros da Igreja Católica, Padre Cícero 

terá de superar um processo de reabilitação antes do processo de beatificação e santificação. Assinale a 
alternativa correta sobre esse importante personagem da história e da cultura cearenses. 

A) A crença no poder miraculoso de Padre Cícero teve início quando ele começou a curar doentes. 
B) Padre Cícero recusou-se a participar das questões políticas de sua época, l imitando-se às questões 

religiosas. 
C) Padre Cícero sofreu forte oposição e punições por parte da Igreja Católica, que não via com bons 

olhos sua atuação religiosa e política. 
D) A Igreja Católica reconheceu prontamente os milagres que teriam sido realizados por Padre Cícero, 

estimulando as romarias a Juazeiro do Norte. 
E) Padre Cícero foi o principal líder do movimento do Caldeirão, comunidade religiosa que atraiu 

muitos sertanejos, tendo sido morto ali por forças policiais em 1936. 
 
60. Analise as afirmações abaixo sobre a literatura de cordel, importante expressão da cultura cearense. 

I. Os conteúdos dos textos dos cordéis são bastante heterogêneos, não podendo ser classificados como 
politicamente revolucionários ou reacionários. 

II. São considerados clássicos do cordel “A chegada de Lampião ao Inferno”  e “Viagem a São Saruê” . 
III. Os cordéis têm freqüentemente como tema a vida do sertanejo com seus problemas e esperanças. 
IV. O cordel é uma manifestação artística típica também do sul e sudeste do Brasil. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I e II são verdadeiras. 
B) Somente II e III são verdadeiras. 
C) Somente III e IV são verdadeiras. 
D) Somente I, II e III são verdadeiras. 
E) I, II, III e IV são verdadeiras. 

 
 


