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HISTÓRIA DO CEARÁ 
 

01. Sobre a Catequese no Ceará, durante o Período Colonial, é 
correto afirmar. 
(A) Para os missionários, os chamados “amancebados” não 

estavam excluídos da salvação, embora o concubinato fosse 
considerado uma conduta desaconselhável.  

(B) Contando a história do Pecado Original, os padres insistiam 
no fato de Eva ter seduzido Adão. 

(C) Percebe-se, estudando os sermões dos missionários, que 
eles afirmavam haver uma gritante incompatibilidade entre 
a riqueza excessiva e o Cristianismo. 

(D) Como eram ecumênicos, os padres afirmavam que não 
apenas os católicos, mas também os protestantes, poderiam 
escapar da ira divina, no fim do mundo. 

 
02. No Período Colonial, o funcionário encarregado de executar 
prisões, citações, penhoras e outros mandados judiciais era 
chamado de: 
(A) paisano. 
(B) feitor. 
(C) jagunço. 
(D) meirinho. 
 
03. Em 2022, estão sendo comemorados os 130 anos da Padaria 
Espiritual. Assinale, entre as alternativas abaixo, a que contém o 
nome de um escritor que NÃO foi um “sócio” fundador desse 
importante grêmio literário cearense. 
(A) Antônio Sales. 
(B) Rodolfo Teófilo. 
(C) José de Alencar. 
(D) Adolfo Caminha. 

 
04. Coronel do Exército e banqueiro, natural de Juazeiro do 
Norte, foi presidente da Assembleia Legislativa cearense e, 
posteriormente, governador do Ceará. 
(A) Virgílio Távora. 
(B) Adauto Bezerra. 
(C) César Cals. 
(D) Gonzaga Mota. 

 
05. Pintor(a) abstracionista cearense, conhecido(a) internacio-
nalmente, cujo centenário de nascimento está sendo celebrado 
no corrente ano. 
(A) Antônio Bandeira. 
(B) Sinhá d’Amora. 
(C) Raimundo Cela. 
(D) Vicente Leite. 
 

GEOGRAFIA DO CEARÁ 
 

06. Atualmente, sabe-se que o ponto culminante do Ceará é o 
Pico da Serra Branca, localizado no município de Monsenhor 
Tabosa, a 1.154 metros de altitude. No entanto, durante muito 
tempo, pensou-se que o ponto mais elevado do nosso Estado 
fosse o: 
(A) Pico Alto. 
(B) Pico de Itatiaia. 
(C) Monte Pascoal. 
(D) Pico da Bandeira. 

 
 
 

07. Curso d’água que NÃO se situa no território do município de 
Fortaleza: 
(A) Rio Maranguapinho. 
(B) Riacho Pajeú. 
(C) Rio Curu. 
(D) Riacho Maceió. 

 
08. Município mais oriental do litoral cearense: 
(A) Chaval. 
(B) Icapuí. 
(C) Barroquinha. 
(D) Camocim. 

 
09. NÃO é uma espécie de árvore frutífera muito encontrada no 
Ceará: 
(A) cajazeira. 
(B) pitombeira. 
(C) mangabeira. 
(D) cerejeira. 

 
10. NÃO é uma espécie de peixe muito encontrada no litoral 
cearense: 
(A) arenque. 
(B) cioba. 
(C) garoupa. 
(D) beijupirá. 

 
HISTÓRIA DO BRASIL 

 
11. Em fevereiro de 2022, comemoraram-se os 100 anos da 
realização, na cidade de São Paulo, da Semana de Arte 
Moderna, marco inicial do Modernismo nas Artes brasileiras. 
Assinale o item abaixo que contém a associação correta entre o 
nome de um artista participante da Semana e a expressão 
artística a que ele se dedicava. 
(A) Heitor Villa-Lobos – Música. 
(B) Oswald de Andrade – Pintura. 
(C) Anita Malfatti – Literatura. 
(D) Victor Brecheret – Teatro.  

 
12. Assinale, entre as opções abaixo, a que contém a ordem 
cronológica correta de fatos históricos da Era Vargas. 
(A) Plano Cohen – fundação do Integralismo – instituição da CLT 

– Queremismo. 
(B) Fundação do Integralismo – Plano Cohen – instituição da CLT 

– Queremismo. 
(C) Fundação do Integralismo – instituição da CLT – Plano Cohen 

– Queremismo. 
(D) Fundação do Integralismo – Plano Cohen – Queremismo – 

instituição da CLT. 
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13. “A ‘Revolução de 30’ inaugurou uma etapa decisiva do 
processo de constituição do Estado brasileiro enquanto um 
Estado nacional, capitalista e burguês. A quebra das autonomias 
estaduais – suporte das tradicionais oligarquias regionalizadas – 
resultou na crescente centralização do poder que alocava no 
Executivo federal os comandos sobre as políticas econômica e 
social e os aparelhos coercitivo-repressivos.” (LINHARES, Maria 
Yedda; SILVA, Francisco Carlos T. da (orgs.). História Geral do 
Brasil. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020, p. 330). 

 
Escreva V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso o que se 
afirma nos itens abaixo, sobre o Estado Novo (1937-1945). 

 
(___) Apesar de o processo de centralização político-
administrativa ter se iniciado no imediato pós-30, o marco de 
sua aceleração se deu com a instauração do Estado Novo. 
(___) Instalados no imediato pós-30, as Interventorias e os 
Departamentos Administrativos foram aperfeiçoados durante o 
Estado Novo. 
(___) A maior parte dos historiadores afirma que a implantação 
do Estado Novo correspondeu ao desejo dos grupos técnico-
militares, defensores da instituição de uma Democracia Liberal, 
capaz de viabilizar a instalação das indústrias de base no País. 
(___) No contexto do Estado Novo, o Federalismo foi reforçado, 
o que propiciou a passagem das grandes decisões sobre a 
economia dos Estados para as mãos do Governo Federal, 
através de decretos-lei. 

 
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência. 
(A) F, V, F, V. 
(B) V, F, V, F. 
(C) F, F, V, V. 
(D) V, V, F, F. 

 
14. Empresário(a) e político(a) paulista que, como ministro(a) da 
Fazenda do governo de José Sarney, dirigiu a reforma 
econômica conhecida como Plano Cruzado: 
(A) Zélia Cardoso de Mello. 
(B) Gustavo Franco. 
(C) Dílson Funaro. 
(D) Pedro Malan. 
 
15. Político paulista que lutou pela restauração da Democracia e 
das eleições diretas para a presidência da República, tendo 
presidido a Assembleia Constituinte que promulgou a 
Constituição de 1988: 
(A) Ulysses Guimarães. 
(B) Tancredo Neves. 
(C) Roberto Cardoso Alves. 
(D) Dante de Oliveira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA DO BRASIL 
 

16. “Com exceção das bacias de sedimentação recente, (...) o 
restante das áreas tem idades geológicas que vão do Paleozoico 
ao Mesozoico, para as grandes bacias sedimentares, e ao Pré-
cambriano (Arqueozoico-Proterozoico), para os terrenos 
cristalinos.” (ROSS, Jurandyr S. Geografia do Brasil. 6. ed. São 
Paulo: Edusp, 2019, p. 45).  

 
Escreva V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso o que se 
afirma nos itens abaixo, sobre as Estruturas e Formas do Relevo 
Brasileiro. 

(___) Para melhor entender o relevo brasileiro, faz-se 
necessário conhecer um pouco o relevo da América do Sul, 
como um todo. 
(___) O centro e o leste do Brasil são marcados por estruturas e 
formações litológicas recentes. 
(___) Os terrenos do centro e do leste do Brasil são muito altos, 
ultrapassando em várias áreas os 4000m de altitude, pois foram 
pouco desgastados pela erosão. 
(___) O território brasileiro, em sua maior parte, é formado por 
estruturas geológicas antigas. 

 
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência. 
(A) V, F, V, F. 
(B) F, V, F, V. 
(C) F, V, V, F. 
(D) V, F, F, V. 

 
17. Acerca dos Planaltos em Bacias Sedimentares, no Brasil, é 
correto afirmar. 
(A) Os planaltos em bacias sedimentares são quase 

inteiramente circundados por dobramentos modernos. 
(B) Esses planaltos também se caracterizam por geralmente 

apresentarem, em suas bordas, relevos escarpados 
denominados cuestas. 

(C) A unidade dos Planaltos da Bacia do Parnaíba é demarcada, 
a leste, pela Chapada dos Guimarães. 

(D) É frequente, na borda norte da unidade dos Planaltos da 
Bacia do Paraná, a presença de extensas superfícies altas e 
planas, denominadas Chapadas, como a da Ibiapaba ou 
Serra Grande, no Estado do Mato Grosso. 

 
18. A respeito das características climáticas do território 
brasileiro, marque a alternativa certa. 
(A) O território brasileiro, em sua quase totalidade, situa-se 

numa região de altas latitudes. 
(B) Registra-se elevada Amplitude Térmica Anual na maior parte 

do território brasileiro. 
(C) Temperaturas médias superiores a 18 graus centígrados 

ocorrem na maior parte de nosso território. 
(D) Regime dos rios controlado pelas chuvas é o que se verifica 

em todas as bacias hidrográficas brasileiras. 
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19. Sobre os grandes domínios de vegetação no Brasil, assinale 
o item correto. 
(A) As florestas são formações vegetais que ocupam uma 

pequena parte do território brasileiro. 
(B) A palavra “floresta” é um termo genérico que designa um 

tipo de formação no qual os elementos predominantes são 
os arbustos e as ervas. 

(C)  As florestas brasileiras apresentam enclaves de formações 
não florestais, como os “campos de altitude”, na Mata 
Atlântica. 

(D) O Brasil apresenta dois domínios de formações vegetais 
fechadas, a saber, a Caatinga e o Cerrado. 

 
20. Espécie de peixe muito encontrada nos rios da Bacia 
Amazônica. 
(A) Badejo. 
(B) Robalo. 
(C) Enchova. 
(D) Tucunaré. 
 

ATUALIDADES 
 

21. Atual presidente da França, é um(a) político(a) de centro, 
tendo sido reeleito(a) em abril do corrente ano: 
(A) Marine Le Pen. 
(B) Nicolas Sarkozy. 
(C) Jean-Marie Le Pen. 
(D) Emmanuel Macron. 

 
22. Atual presidente da Ucrânia, lidera as forças de seu país 
contra a invasão russa: 
(A) Volodymyr Zelensky. 
(B) Bóris Iéltsin. 
(C) Raísa Gorbachev. 
(D) Yuri Andropov. 

 
23. Empresário norte-americano, proprietário do Facebook, a 
mais acessada rede social do mundo: 
(A) Alan Turing. 
(B) David Zuckerberg. 
(C) John Nash. 
(D) Von Neumann. 

 
24. Bilionário nascido na África do Sul, proprietário da empresa 
Tesla Motors, é considerado o homem mais rico da atualidade: 
(A) Steve Jobs. 
(B) George Soros. 
(C) Bill Gates. 
(D) Elon Musk. 

 
25. Embora seja tradicionalmente um grande importador, o 
Brasil tornou-se também, desde o ano passado, um exportador 
de: 
(A) soja. 
(B) trigo. 
(C) algodão. 
(D) tabaco. 

 
 
 
 
 

26. O blueberry é uma fruta de coloração azulada e muito rica 
em nutrientes. Em fevereiro de 2022, o Ceará colheu a sua 
primeira safra de blueberry, que pretende tornar-se um item 
importante na carteira de exportações de nosso Estado. No 
idioma português, o blueberry se chama: 
(A) mirtilo. 
(B) pitaya. 
(C) kiwi. 
(D) tâmara. 

 
27. Estado que faz fronteira com o Ceará e está em litígio 
territorial conosco: 
(A) Pernambuco. 
(B) Rio Grande do Norte. 
(C) Piauí. 
(D) Paraíba. 

 
28. Zika e chikungunya são classificadas como: 
(A) arboviroses. 
(B) doenças autoimunes. 
(C) verminoses. 
(D) DSTs. 

 
 
 

29. A “varíola dos macacos”, ou “varíola símia”, transmitida pelo 
vírus monkeypox, é uma doença que se originou na: 
(A) China. 
(B) Índia. 
(C) África. 
(D) Austrália. 

 
30. A energia eólica é uma das mais utilizadas fontes de energia 
limpa e renovável no mundo de hoje. Atualmente, estão sendo 
construídos parques eólicos em pleno mar, ao longo da costa, 
aproveitando a alta velocidade dos ventos nesses locais, para a 
produção de energia elétrica. Esse tipo de parque eólico é 
também conhecido como: 
(A) off-road. 
(B) offshore. 
(C) offside. 
(D) offset.  
 


