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PORTUGUÊS 

 

 

Eis a primavera 

João saiu do hospital para morrer em casa 

- e gritou três meses antes de morrer. Para não 

gastar, a mulher nem uma vez chamou o 

médico. Não lhe deu a injeção de morfina, a 

receita azul na gaveta. Ele sonhava com  a 

primavera para sarar do reumatismo, nos dedos 

amarelos contava os dias. 

- Não fosse a umidade do ar ... - gemia 

para o irmão nas compridas horas da noite. 

Já não tinha posição na cama: as costas 

uma ferida só. Paralisado da cintura para baixo, 

obrava-se sem querer. A filha tapava o nariz 

com dois dedos e fugia para o quintal: 

- Ai, que fedor ... Meu Deus, que nojo! 

Com a desculpa que não podiam vê-lo 

sofrer, mulher e filha mal entravam no quarto. O 

irmão Pedro é que o assistia, aliviando as dores 

com analgésico, aplicando a sonda, trocando o 

pijama e os lençóis. Afofava o travesseiro, 

suspendia o corpinho tão leve, sentava-o na 

cama: 

- Assim está melhor? 

Chorando no sorriso, a voz trêmula como 

um ramo de onde o pássaro desferiu voo: 

- Agora a dor se mudou ... 

Vigiava aflito a janela: 

- Quantos dias faltam? Com o sol eu fico 

bom. 

Pele e osso, pescocinho fino, olho 

queimando de febre lá no fundo. Na evocação 

do filho morto havia trinta anos: 

- Muito engraçado, o camaradinha - e 

batia fracamente na testa com a mão fechada. 

- Com um aninho fazia continência. Até 

hoje não me conformo. 

A saudade do camaradinha acordava-lhe 

duas grandes lágrimas. No espelho da 

penteadeira surpreendia o vulto esquivo da filha. 

- Essa menina nunca me deu um copo 

d'água. 

Quando o irmão se levantava: 

- Fique mais um pouco. 

Ali da porta sua querida Maria: 

- Um egoísta. Não deixa os outros 

descansar. 

Ao parente que sugeriu uma injeção para 

os gritos: 

- Não sabe que tem aquela doença? 

Desenganado três vezes. Nada que fazer. 

Na ausência do cunhado, esqueciam-no lá 

no quarto, mulher e filha muito distraídas. Horas 

depois, quando a dona abria a porta, com o dedo 

no nariz: 

- É que eu me apurei - ele se desculpava, 

envergonhado. 

- Doente não merece viver. 

A filha, essa, de longe sempre se 

abanando: 

- Ai, como fede! 

Terceiro mês o irmão passou a dormir no 

quarto. Ao lavar-lhe a dentadura, boquinha 

murcha, o retrato da mãe defunta? Nem podia 

sorver o café. 

- Só de ruim é que não engole - 

resmungava a mulher. 

Negou-lhe a morfina até o último dia: ele 

morre, a família fica. Tingiu de preto o vestido 

mais velho, o enterro seria de terceira. 

Ao pé da janela, uma corruíra trinava 

alegrinha na boca do dia e, na doçura do canto, 

ele cochilava meia hora bem pequena. Batia a 

eterna continência, balbuciava no delírio: 

- Com quem eu briguei? 

- Me conte, meu velho. 

- Com Deus - e agitou a mãozinha 

descarnada. - Tanto não devia judiar de mim. 

Fechando os olhos, sentiu a folha que 

bulia na laranjeira, o pé furtivo do cachorro na 

calçada, o pingo da torneira no zinco da cozinha 

- e o alarido no peito de rua barulhenta às seis 

da tarde. Se a mulher costurava na sala,  ele 

ouvia os furos da agulha no pano. 

- Muito acabadinho, o pobre? - lá fora 

uma vizinha indagava da outra. 
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Na última noite cochichou ao irmão: 

- Depois que eu ... Não deixe que ela me 

beije! 

Ainda uma vez a continência do 

camaradinha, olho branco em busca da luz 

perdida, e o irmão enxugava-lhe na testa o suor 

da agonia. 

Mais tarde a mulher abriu a janela para 

arejar o quarto. 

- Eis o sol, meu velho - e o irmão bateu as 

pálpebras, ofuscado. 

Era o primeiro dia de primavera. 

(De "O Rei da Terra", Rio, Civilização 

Brasileira, 1972) 
 

 

01. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O 

texto: Eis a primavera, de Dalton 

Trevisan, reflete: 
 

A) A mera informação dos últimos dias de um 

homem que é devolvido à família para que 

possa desfrutar do convívio com os seus; 
 

B) As relações harmoniosas no seio familiar e 

de como tais relações ficam dolorosas no 

momento da morte; 
 
C) O desgaste das relações intersubjetivas e a 

descartabilidade do outro, sobretudo quando 

há dependência e trabalho; 
 
D)  A rotina de uma família comum onde o 

respeito, a piedade e desprendimento 

compõem as relações; 
 
E) Os valores afetivos e de comprometimento 

que devem nortear as relações familiares. 

 

02. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Na 

ausência do cunhado, esqueciam-no lá no 

quarto... O termo em destaque funciona 

como elemento de conexão entre as 

informações, pois se refere a um termo 

anteriormente citado. Tal referência é ao: 
 

A) Camaradinha; 

B) Pedro; 

C) Médico; 

D) Primo; 

E) João. 

 

03. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Negou-lhe a morfina até o último dia...  

Pertence à mesma regra de acentuação 

gráfica da palavra em destaque: 

 

A) Fé; 

B) Maracujá; 

C) Dói; 

D) Papéis; 

E) Pá. 

 

04. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Fechando os olhos, sentiu a folha que bulia 

na laranjeira... A palavra em destaque 

apresenta a representação de ch com o 

som de x. Das opções a seguir, marque a 

que não apresenta erro de grafia: 
 

A) Roxo; machucar; baixo; chamego; faixa; 

murchar;  
 

B) Rocho; machucar; baixo; xamego; faicha; 

murchar;  
 
C) Roxo; maxucar; baicho; chamego; faicha; 

murxar;  
 
D) Rocho; maxucar; baixo; xamego; faixa; 

murxar;  
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E) Roxo; machucar; baicho; xamego; faicha; 

murxar;  

 

 

05. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Um 

egoísta. Não deixa os outros descansar. O 

termo em destaque é um substantivo 

classificado de comum de dois gêneros, 

pois apresentam uma só forma para dois 

gêneros, mas é possível distinguir o 

masculino do feminino pelo emprego do 

artigo que os acompanha. Marque a opção 

cuja classificação do substantivo esteja em 

desacordo com as normas gramaticais: 
 

A) Onça – epiceno; 

B) Pessoa – sobrecomum; 

C) Jornalista – comum de dois; 

D) Poeta – comum de dois; 

E) Barão – biforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

06. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Com 

relação aos Direitos e Deveres do Cidadão 

é correto afirmar: 

 

A) Se constituem como um grande campo de 

batalhas pela hegemonia econômica e o 

controle politico da sociedade; 

 

B) Devem atender exclusivamente os interesses 

dos chamados grupos hegemônicos; 

 

C) São importantes elementos e instrumentos de 

dominação politica; 

 

D) Desde o período da chamada Idade Moderna 

tem como princípios a Igualdade, a 

Liberdade e a Fraternidade; 

 

E) Tem como princípios o atendimento de uma 

parcela mínima da sociedade, controladora 

dos postos diretivos e de destaque 

econômico. 

 

07. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) “A 

Operação que é a maior investigação sobre 

corrupção conduzida até hoje no Brasil. 

Ela teve início no Paraná, em 17 de março 

de 2014, unificando quatro ações que 

apuravam redes operadas por doleiros que 

praticavam crimes financeiros com 

recursos públicos. Desde então, a operação 

descobriu a existência de um vasto 

esquema de corrupção na Petrobras, 

envolvendo políticos de vários partidos e 

algumas das maiores empresas públicas e 

privadas do país, principalmente 
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empreiteiras.” Folha de São Paulo, 29 de 

maio de 2017. (On Line adaptado). 

O texto do enunciado faz referência á 

operação nomeada: 

A) Mãos Limpas; 

B) Carne Fraca; 

C) Lava Jato; 

D) Custo Brasil; 

E) Lava Carros. 

08. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Em 

31 de agosto de 2016, o Plenário do Senado 

aprovou por 61 votos favoráveis e 20 

contrários o impeachment de Dilma 

Rousseff. Pesaram sobre a presidente 

afastada as acusações: 

 

A) Crime de responsabilidade pelo uso de cheques 

fantasmas para o pagamento de despesas 

pessoais, como a reforma da Casa da Dinda e 

compra de automóveis; 

 

B) Aprovação de decretos para o favorecimento 

ilícito de empresas que trabalham com a 

politica de importação e exportação localizadas 

na área do Porto de Santos; 

 

C) Crime de responsabilidade fiscal as chamadas 

“pedaladas fiscais” no Plano Safra, e Decretos 

que geraram gastos sem autorização do 

Congresso Nacional; 

 

D) Atrasos de pagamentos – “pedaladas fiscais – 

aos Bancos Bradesco e Itaú referentes aos 

subsídios concedidos à Industria referentes ao 

Plano de Aceleração da Economia – PAE; 

 

E) Recebimento de recursos dos setores de 

construtoras e transportes para uso em despesas 

pessoais, caracterizando corrupção ativa de 

chefe do executivo nacional. 

 

09. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A Lei 

Complementar número 78, de 26 de junho 

de 2009 dispõe sobre a criação da Região 

Metropolitana do Cariri, e determina em 

seu Artigo I: “Fica criada a Região 

Metropolitana do Cariri - RMC, face ao 

que dipõe o art. 43 da Constituição 

Estadual, constituída pelo agrupamento 

dos municípios de”: 

 

A) Campos Sales, Araripe, Assaré, Potengi, 

Aratama, Antonina do Norte, Saboeiro, 

Salitre e Arneiroz; 

 

B) Várzea Alegre, Iguatu, Quixeramobim, 

Quixadá, Banabuiú, Icó, Baixio, Lima 

Campos e Orós; 

 

C) Mauriti, Milagres, Barro, Aurora, Russas, 

Jaguaribe, Cedro, Jati e Pena Forte; 

 

D) Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Jardim, 

Missão Velha, Caririaçu, Farias Brito, Nova 

Olinda e Santana do Cariri; 

 

E) Baturité, Santana do Acaraú, Canindé, 

Crateús, Guaraciaba do Norte, Ipu, 

Mombaça, Acopiara e Iguatu. 

 

10. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Tema 

muito presente nos debates acerca da 

economia brasileira, a questão dos 

combustíveis interessa à praticamente 

toda a população que se vê afetada direta 

ou indiretamente pelas oscilações nesse 
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campo. Sobre o tema dos combustíveis no 

Brasil é correto afirmar: 

 

A) A quantidade percentual do álcool 

combustível na gasolina não tem nenhum 

efeito na poluição atmosférica; 

 

B) Não existem programas de subsídios de 

produção de álcool combustível para os 

usineiros no Brasil, que assim não 

conseguem manter a produção em larga 

escala; 

 

C) Devido às sucessivas politicas públicas para 

a produção de combustíveis no Brasil, não 

existe nenhuma relação entre os preços de 

combustíveis praticados no país e o valor do 

petróleo nos mercados internacionais; 

 

D) Mesmo que se considere o processo de 

globalização da economia, a regulação dos 

preços de combustíveis no Brasil é 

organizada com total autonomia e 

independência com relação às oscilações de 

preços na economia internacional; 

 

E) A produção de etanol no Brasil é considerada 

como uma das principais alternativas para a 

produção de combustível limpo em larga 

escala. 

 

11. (CONCURSO PORTEIRAS/2018)  “A 

taxa de desemprego no Brasil caiu para 

11,9% no trimestre encerrado em 

setembro, mas ainda atinge 12,5 milhões 

de brasileiros, segundo dados divulgados 

nesta terça-feira (30) pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE).” G1 Economia, 30/10/2018 

(Adaptado). Sobre o tema do desemprego 

no Brasil marque a opção correta: 

 

A) Os dados divulgados pelo IBGE mostram 

uma clara e acelerada recuperação da 

economia brasileira que assim tem gerado 

postos de trabalho formais, com carteira de 

trabalho; 

 

B) Os dados divulgados sobre o desemprego 

demonstram que, com a falta de abertura de 

postos de trabalho nas cidades, a população 

economicamente ativa está migrando para o 

campo pois a principal atividade de 

crescimento de emprego é a agricultura; 

 

C) Os dados divulgados pelo IBGE mostram 

uma queda no desemprego explicada 

principalmente pelo crescimento do trabalho 

informal ou por conta própria e aqueles que 

aceitam trabalhar por menos horas, ou seja, a 

chamada “subocupação”; 

 

D) Os dados divulgados mostram que o Brasil já 

ultrapassou o momento de crise econômica e 

que não enfrenta mais dificuldades quanto ao 

emprego da população considerada 

economicamente ativa; 

 

E) Os dados divulgados pelo IBGE mostram 

que a população economicamente ativa 

continuará a ser atendida por direitos 

garantidos pela atual legislação trabalhista, 

que assim não é objeto de debates sobre 

reformas nesse campo. 

 

12. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) “A 

atividade econômica do Ceará apresentou 

avanço de 0,8% em 2018, no comparativo 

com o mesmo período de 2017, de acordo 
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com os dados do índice de Atividade 

Econômica Regional do Ceará (IBCR-CE), 

divulgados nesta segunda-feira, 17, pelo 

Banco Central (BC). Ainda de acordo com 

os dados, a média nacional avançou 0,57% 

em julho.” O Povo On Line, 17/09/2018 

(Adaptado). Considerando a atividade 

econômica no Ceará durante esse período, 

marque a alternativa correta: 

 

A) Os índices referentes à atividade econômica 

do Ceará acompanham o mesmo ritmo de 

crescimento dos demais Estados do Brasil; 

 

B) O desenvolvimento da atividade econômica 

do Ceará é realizado graças a ações 

exclusivas do setor privado que não conta 

com nenhuma iniciativa do governo local 

especialmente relativo ao investimento em 

infraestrutura; 

 

C) O desenvolvimento da atividade econômica 

do Ceará é realizado contando com ações do 

governo local, especialmente na facilitação 

dos transportes e no desenvolvimento na área 

das tecnologias; 

 

D) Devido a fatores como a greve dos 

caminhoneiros, a falta de investimentos em 

infraestrutura, como estradas e eletrificação, 

e a ausência de parceria com o setor privado, 

a economia do Ceará não apresentou nesse 

período índices de crescimento; 

 

E) Como abriga grande área de formação 

amazônica, as atividades econômicas no 

Ceará, todas voltadas para o setor da 

agroindústria, não conseguiu no período 

considerado índices de desenvolvimento, 

pois sempre esteve impedida por proibições 

das chamadas fronteiras agrícolas impostas 

por leis de proteção ambiental  

 

13. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Cidades cearenses onde se realizam 

anualmente o Festival de Jazz e Blues: 

 

A) Crato e Fortaleza; 

B) Sobral e Fortaleza; 

C) Viçosa e Fortaleza; 

D) Quixadá e Sobral; 

E) Guaramiranga e Fortaleza. 

 

14. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) “A 

Sapucaí foi ovacionada pela alegria e 

emoção. A Escola fez as pessoas cantarem 

o samba pelo pedido de socorro. As 

imagens foram muito fortes, aquele teatro 

todo retratando o que o nosso país está 

passando. Foi um grito de socorro dentro 

de um samba-enredo, disse Raíssa, 

madrinha de bateria da Escola, ao G1.” 

G1, 14/02/2018 (Adaptado). O texto faz 

referencia à Escola de Samba Campeã do 

Carnaval do Rio de Janeiro 2018. Essa 

Escola de Samba é: 

 

A) Mangueira; 

B) Mocidade Independente de Padre Miguel;  

C) Portela; 

D) Beija Flor de Nilópolis;  

E) Imperatriz Leopoldinense. 

 

15. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) “Os 

números do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb) 2017 foram 

divulgados nesta segunda-feira, 3 
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(setembro), e colocam o Ceará em posição 

de destaque no País.” O Povo On Line, 03 

de setembro de 2018. Segundo esses dados, 

as cidades cearenses que lideram o 

ranking do Ideb de 2017 são: 

 

A) Juazeiro do Norte, Iguatu e Quixeramobim; 

B) Quixadá, Brejo Santo e Forquilha; 

C) Viçosa, Juazeiro do Norte e Santana do 

Acaraú; 

D) Itapipoca, Barbalha e Milagres; 

E) Sobral, Deputado Irapuan Pinheiro e Jijoca 

de Jericoacoara. 

 

16. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O 

Município de Porteiras está localizado 

geograficamente: 

 

A) Na região meridional do Estado do Ceará; 

B) É localizado na Região Sul do Estado do 

Ceará; 

C) Na região Centro-Sul do Estado do Ceará; 

D) Na Região do Maciço do Baturité; 

E) Na microrregião do Vale do Acaraú; 

 

17. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Fazem limites com o município de 

Porteiras: 

 

A) Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, 

Caririaçu; 

B) Brejo Santo, Missão Velha, Icó, Iguatu; 

C) Brejo Santo, Jardim, Milagres, Mauriti. 

D) Brejo Santo, Missão Velha, Jardim, Jati; 

E) Jardim, Jati, Barbalha, Juazeiro do Norte; 

18. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Sobre 

os aspectos religiosos do Município de 

Porteiras é correto afirmar: 

 

A) Uma das maiores comemorações de 

Porteiras é a Festa de Coroação de Nossa 

Senhora da Conceição, que ocorre a 31 de 

maio de cada ano; 

B) Uma das maiores comemorações de Porteiras 

é a Festa do Padroeiro São José, que ocorre a 

19 de março, e também padroeiro do Estado 

do Ceará; 

 

C) As manifestações de religiosidade em 

Porteiras ocorrem na cidade vizinha de 

Juazeiro do Norte, em consonância com as 

festividades de Nossa Senhora das Dores, 

padroeira de ambas as cidades; 

 

D) Tendo surgido como cidade quando se 

desmembrou de Missão Velha, a cidade de 

Porteiras seguiu tendo como padroeiro o 

mesmo São José; 

 

E) Com uma formação histórica relacionada 

com as missões religiosas de catequização 

indígena, a cidade de Porteiras teve como 

padroeira Nossa Senhora do Belo Amor, que 

veio a ser substituída por Nossa Senhora da 

Penha. 

 

19. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A 

primeira comemoração da maior festa 

religiosa de Porteiras ocorre em 1934, 

realizada pela Professora Maria do Carmo 

Simplício. Em reconhecimento ao feito, em 

2005 a cidade homenageou a professora: 

 

 


