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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO CEARÁ 
 
01. Sobre Pero Coelho de Sousa e sua tentativa de colonização do 
Ceará, é correto afirmar. 
(A) Partindo da Paraíba, Pero Coelho passou pelo Ceará e seguiu 

para o Maranhão, onde travou fortes batalhas com os 
franceses. 

(B) De volta ao Ceará, Pero Coelho fundou, às margens do riacho 
Pajeú, o forte de Nossa Senhora da Assunção. 

(C) Pero Coelho passou muitos anos no Ceará, travando um 
relacionamento amistoso com os indígenas locais. 

(D) Acossado por uma violenta seca, Pero Coelho viu-se obrigado 
a se retirar para o Rio Grande do Norte, numa dolorosa 
marcha, na qual morreram de fome e sede alguns soldados e 
um de seus filhos. 

 
02. “[As fazendas de gado] eram residências enormes, baixas, 
mal iluminadas, com cobertura de telha em duas águas, de vastos 
alpendres e grossas paredes de pedra, verdadeiras casas-fortes – 
habitações erguidas atendendo os quesitos de segurança”. 
(FARIAS, Airton de. História do Ceará. 7 ed. Fortaleza: Armazém 
da Cultura, 2015, p. 42). 
Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma 
nos itens abaixo sobre a economia cearense, durante o Período 
Colonial. 
 

(       ) Os proprietários que vieram residir no sertão 
cearense erguiam as chamadas casas-grandes 
fazendeiras, que nem de longe possuíam o requinte 
das casas-grandes da Zona da Mata açucareira. 

(       ) No Ceará colonial, usavam-se muitos artefatos 
confeccionados com couro (como cordas, bainhas de 
faca, roupas para entrar no mato, etc.), num sinal 
evidente da riqueza dos sertões. 

(       ) A farinha de mandioca era o gênero que, ao lado da 
carne, representava a base da alimentação da 
população sertaneja, sem falar no leite e seus 
derivados. 

(       ) O “grileiro” era o camponês que trabalhava numa 
parte da propriedade rural, entregando ao 
latifundiário parte do que plantava ou criava 
(geralmente a metade). 
 

(A) F, F, V, V. 
(B) V, F, V, F. 
(C) V, V, F, F. 
(D) F, V, F, V. 

 
03. A respeito dos tremembés e cariris, grupos indígenas que 
habitavam o Ceará durante o período colonial, assinale o item 
correto. 
(A) Os tremembés ocupavam uma vasta área entre os rios São 

Francisco e Parnaíba. 
(B) Os cariris ocupavam a faixa litorânea entre o Maranhão e o 

Ceará. 
(C) Os cariris produziam uma bebida fermentada, feita à base de 

caju, chamada mocororó. 
(D) Os tremembés ofereceram uma enorme resistência aos 

colonizadores. 
 
 
 

04. Acerca dos aldeamentos jesuíticos no Ceará colonial, marque 
a alternativa verdadeira. 
(A) Os padres impuseram os valores da religião cristã aos 

indígenas, mas deixaram intocados quase todos os demais 
traços da cultura desses povos. 

(B) Numa estratégia para conquistar a confiança dos indígenas, 
os jesuítas procuravam estabelecer alianças com os líderes 
religiosos deles, os pajés. 

(C) Os jesuítas procuravam reunir, em cada aldeamento, índios 
de uma mesma etnia, para facilitar a comunicação entre eles. 

(D) O nheengatu, ou “língua geral”, baseada no vocabulário e na 
pronúncia do tupi-guarani, era a língua mais falada nos 
aldeamentos jesuíticos.  

 
05. Duas famílias cearenses que travaram entre si um sangrento 
conflito no século XVIII são: 
(A) Montes e Feitosas. 
(B) Cavalcantes e Frotas. 
(C) Torres e Britos. 
(D) Freitas e Queirós. 

 
06. Sobre a Política no Ceará, durante o Segundo Reinado, é 
correto afirmar. 
(A) Durante o Segundo Reinado, algumas poucas famílias 

dominavam a administração pública cearense. 
(B) O Boticário Ferreira liderava uma facção de Partido Liberal e 

exercia a profissão de farmacêutico prático, importante numa 
sociedade com poucos médicos. 

(C) O Partido Conservador ou “Caranguejo” foi dirigido 
incondicionalmente pelo senador José Martiniano de Alencar, 
até a sua morte. 

(D) Liberais e conservadores alternavam-se no poder durante o 
Império, apresentando grandes diferenças político-
ideológicas entre si. 

 

07. A respeito da economia cearense na segunda metade do 
século XIX, assinale o item correto. 
(A) O açúcar foi, durante toda a segunda metade do século XIX, o 

principal produto de exportação cearense. 
(B) Durante a segunda metade do século XIX, Aracati passou a ser 

o grande centro coletor e exportador do algodão cearense. 
(C) A cera de carnaúba, planta nativa das margens dos rios do 

Ceará, sobretudo do Jaguaribe, era utilizada principalmente 
na fabricação de velas. 

(D) No período em tela, as culturas de subsistência, como milho, 
feijão e mandioca, entraram em declínio.  

 

08. Acerca da cidade de Fortaleza, durante a chamada Belle 
Époque, marque a alternativa verdadeira. 
(A) Assim como ocorreu em outros lugares, verificou-se uma 

“americanização” de Fortaleza na segunda metade do século 
XIX e no começo do século XX, ou seja, uma forte influência 
cultural dos Estados Unidos. 

(B) O principal ponto de sociabilidade de Fortaleza, nessa época, 
era a Praça dos Mártires (atual Praça do Ferreira). 

(C) Também nessa época, foram construídos elegantes prédios 
públicos em Fortaleza, como o da Assembleia Provincial (que 
hoje abriga uma agência da Caixa Econômica Federal). 

(D) No período em tela, Fortaleza apresentava uma multidão de 
indigentes e desvalidos, os quais, quando tinham onde morar, 
habitavam os subúrbios, em casebres e palhoças, em 
condições precárias.  
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09. Sobre a vida do beato cearense Antônio Mendes Maciel, o 
Antônio Conselheiro, é correto afirmar. 
(A) Por ter nascido numa família extremamente pobre, Antônio 

Conselheiro não teve acesso a uma instrução formal. 
(B) Devido à sua personalidade mística, Antônio Conselheiro 

nunca casou nem teve filhos. 
(C) Conselheiro fazia severas críticas à República. 
(D) Após longas peregrinações pelos sertões, Conselheiro e seus 

seguidores instalaram-se numa fazenda abandonada no 
norte da Bahia, às margens do rio São Francisco, onde 
ergueram o arraial de Canudos. 

 
10. Assinale, dentre as opções abaixo, a que contém a associação 
correta entre uma Região do Estado do Ceará e um município 
nela localizado. 
(A) Vale do Curu – Limoeiro do Norte. 
(B) Sertão dos Inhamuns – Tauá. 
(C) Vale do Jaguaribe – Pentecoste. 
(D) Sertão Central – Viçosa do Ceará. 
 
11. Três municípios onde se localizam Hospitais Regionais do 
Ceará: 
(A) Aracati, Quixeramobim e Crateús. 
(B) Juazeiro do Norte, Sobral e Quixeramobim. 
(C) Crato, Sobral e Quixadá. 
(D) Juazeiro do Norte, Sobral e Iguatu. 

 
12. Maior atividade econômica realizada no Ceará: 
(A) comércio atacadista de álcool, biodiesel, gasolina e derivados 

de petróleo. 
(B) comércio atacadista de bebidas. 
(C) comércio atacadista de cigarros. 
(D) comércio atacadista de cosméticos e perfumes.  

 
13. Principal destino das exportações cearenses: 
(A) Alemanha. 
(B) México. 
(C) Estados Unidos. 
(D) Argentina. 

 
14. Órgão Federal cuja sede se localiza no Ceará: 
(A) Petrobrás. 
(B) Banco do Nordeste. 
(C) Funai. 
(D) Serpro.  

 
15. A Praça Caio Prado, mais antiga praça de Fortaleza, também 
conhecida como Praça Dom Pedro II, por possuir uma estátua do 
imperador brasileiro, localiza-se: 
(A) em frente à Catedral de Fortaleza. 
(B) em frente à Delegacia Geral da Polícia Civil. 
(C) entre as avenidas Tristão Gonçalves e Imperador. 
(D) em frente à Faculdade de Direito da UFC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO BRASIL 
 
16. Assinale a opção que contém a sequência cronológica correta 
de fatos da História do Brasil colonial. 
(A) Expulsão dos holandeses – morte de Zumbi dos Palmares - 

Conjuração Baiana – expulsão dos jesuítas. 
(B) Morte de Zumbi dos Palmares – expulsão dos holandeses – 

expulsão dos jesuítas – Conjuração Baiana. 
(C) Expulsão dos holandeses – morte de Zumbi dos Palmares – 

expulsão dos jesuítas – Conjuração Baiana. 
(D) Conjuração Baiana – expulsão dos holandeses – morte de 

Zumbi dos Palmares – expulsão dos jesuítas.  
 

17. Imperador francês, cujo Bloqueio Continental à Inglaterra, 
por ele imposto, teve importância decisiva na vinda da Família 
Real portuguesa para o Brasil: 
(A) Charles de Gaulle. 
(B) Jean-Paul Marat. 
(C) Jean-Baptiste Colbert. 
(D) Napoleão Bonaparte. 

 
18. Pintor e desenhista francês que participou da Missão Artística 
Francesa no Brasil, entre 1816 e 1831: 
(A) Jean-Baptiste Debret. 
(B) Eugène Delacroix. 
(C) Pierre Renoir. 
(D) Paul Cézanne. 

 
19. Filósofo francês, fundador do Positivismo, corrente filosófica 
que veio a exercer grande influência sobre o Exército brasileiro, 
a partir da segunda metade do século XIX: 
(A) Jean-Paul Sartre. 
(B) Jean-Jacques Rousseau. 
(C) Augusto Comte. 
(D) René Descartes. 

 
20. Genro de D. Pedro II que comandou as tropas brasileiras na 
Guerra do Paraguai, durante a etapa final do conflito: 
(A) General Osório. 
(B) Conde D’Eu. 
(C) Almirante Tamandaré. 
(D) Duque de Caxias. 

 
21. Engenheiro militar que foi o principal articulador do golpe do 
Estado que pôs fim à Monarquia no Brasil, em 15 de novembro 
de 1889: 
(A) Benjamim Constant. 
(B) Quintino Bocaiúva. 
(C) Joaquim Nabuco. 
(D) Euclides da Cunha. 

 
22. Arquiteto e urbanista que, juntamente com Oscar Niemeyer, 
criou o plano urbanístico de Brasília: 
(A) Victor Brecheret. 
(B) Lúcio Costa. 
(C) Cândido Portinari. 
(D) Burle Marx. 
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23. Político e engenheiro gaúcho que foi governador do Rio 
Grande do Sul e do Rio de Janeiro, e fundou o Partido 
Democrático Trabalhista (PDT): 
(A) Pinheiro Machado. 
(B) Érico Veríssimo. 
(C) Pedro Simon. 
(D) Leonel Brizola. 
 

24. “No Brasil, o período histórico – que abarca desde a eleição 
indireta de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral, em 1984, 
quando derrotou o candidato do sistema Paulo Maluf, até a 
reeleição do presidente Lula, novamente pelo voto direto, em 
2006, quando derrotou o candidato Geraldo Alckmin (PSDB) – 
caracterizou-se por um aprofundamento das discussões e 
conflitos no plano social e político-institucional”. (MOTA, Carlos 
Guilherme e LOPEZ, Adriana. História do Brasil: uma 
interpretação. 5 ed. São Paulo: Editora 34, 2016, p. 853). 
Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma 
nos itens abaixo sobre o período de Transição do Regime Militar 
para a Democracia (1985 – 1989). 
 

(       ) O Congresso Nacional determinou a volta das 
eleições diretas para Presidente, nas quais foi eleito o 
sucessor do general João Figueiredo, depois de vinte 
anos de Regime Militar. 

(       ) A Frente Liberal foi uma aliança pactuada entre uma 
parte do PDS, liderada por José Sarney, e os partidos 
de oposição ao Regime Militar, não incluindo o 
Partido dos Trabalhadores (PT). 

(       ) Durante o governo de José Sarney, realizou-se a 
transição do regime autoritário para o regime 
democrático. 

(       ) No fim do governo Figueiredo, as taxas de inflação 
eram baixas, mas voltaram a aumentar durante o 
governo Sarney. 

(A) F, V, V, F. 
(B) V, F, F, V. 
(C) F, F, V, V. 
(D) F, V, F, V. 
 
25. Sobre os tipos de clima do Brasil, é correto afirmar. 
(A) No clima equatorial, há uma grande amplitude térmica anual. 
(B) No clima tropical de altitude, os verões são mais quentes e os 

invernos menos frios que no clima tropical continental (ou 
semiúmido). 

(C) No clima subtropical, as chuvas são bem distribuídas ao longo 
de todo o ano, não existindo propriamente uma extensão 
seca. 

(D) Assim como os demais climas do Brasil, o clima subtropical 
pode ser classificado como mesotérmico, isto é, de 
temperaturas médias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Acerca da Hidrografia e dos Biomas do Brasil, marque a opção 
correta. 
(A) No passado, pensava-se que a Bacia Amazônica fosse de 

grande utilidade para a exploração de hidroeletricidade, mas 
não adequada para a navegação. 

(B) A Bacia Amazônica é considerada a maior bacia hidrográfica 
do mundo. 

(C) Na Floresta Amazônica, a Mata de Igapó possui plantas de 
maior porte que as da Mata de Várzea e da Mata da Terra 
Firme. 

(D) Os pampas, ou campos, constituem um tipo de vegetação 
rasteira ou herbácea, localizada principalmente no Centro-
Oeste do Brasil. 

27. A respeito das sub-regiões do Nordeste, assinale o item 
correto. 
(A) O Meio-Norte, ou Nordeste Ocidental, é uma zona de 

transição entre o Norte (Amazônia) e a Zona da Mata. 
(B) A Zona da Mata é também conhecida como “Polígono das 

Secas”. 
(C) De 1877 a 1879 ocorreu a seca que mais matou pessoas e 

gado no Nordeste. 
(D) No governo de Juscelino Kubitschek, foi criado o 

Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS), 
mais tarde transformado em Inspetoria de Obras contra as 
Secas (IOCS). 

 
28. Sobre alguns dos principais produtos agrícolas brasileiros, 
marque a alternativa verdadeira. 
(A) A soja foi o cultivo que mais cresceu no Brasil nas últimas 

décadas.  
(B) Na cultura do café, no Vale da Paraíba, foi empregada, desde 

o século XIX, a técnica das curvas de nível, a fim de se evitar o 
esgotamento do solo. 

(C) Os férteis solos de Terra Roxa propiciaram as condições para 
que a Zona da Mata nordestina fosse, até pouco tempo, a 
maior região produtora de cana-de-açúcar do Brasil. 

(D) O emprego da irrigação no cultivo da uva transformou o Vale 
do São Francisco na maior região produtora de vinho do 
Brasil. 

 

29. Assinale a opção que contém a sequência cronológica correta 
das áreas em que se desenvolveu, com sucesso, a cafeicultura no 
Brasil. 
(A) Paraná – Oeste Paulista – Vale do Paraíba. 
(B) Vale do Paraíba – Oeste Paulista – Paraná. 
(C) Oeste Paulista – Paraná – Vale do Paraíba. 
(D) Vale do Paraíba – Paraná – Oeste Paulista. 
 

30. Marque o item que contém a associação correta entre um 
grande estádio de futebol e a cidade do Brasil em que ele se situa. 
(A) Beira-Rio – Rio de Janeiro. 
(B) Pacaembu – Belo Horizonte. 
(C) Serra Dourada – Salvador. 
(D) Mané Garrincha – Brasília. 
 

ATUALIDADES 
 
31. NÃO pode ser considerado um movimento de direita: 
(A) Vem pra Rua! 
(B) Endireita Brasil! 
(C) Movimento Brasil Livre (MBL). 
(D) Movimento das Trabalhadores Rurais sem Terra (MST). 
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32. De acordo com o Pacote Anticrime, sancionado pelo 
Presidente Jair Bolsonaro em dezembro do ano passado, qual 
será o juiz que irá dirigir as investigações de cada caso, mas não 
o que proferirá a sentença? 
(A) Juiz de paz. 
(B) Juiz de fora. 
(C) Juiz de garantias. 
(D) Juiz competente. 
 

33. Nome do novo partido que o Presidente Jair Bolsonaro 
pretende fundar: 
(A) Aliança pelo Brasil. 
(B) Alternativa para o Brasil. 
(C) Partido Conservador. 
(D) Partido Democrata Cristão. 

 
34. Principal parceiro comercial do Brasil: 
(A) Coreia do Sul. 
(B) China. 
(C) Japão. 
(D) Rússia. 

 
35. Novo presidente da Argentina, que derrotou seu rival, o 
liberal Maurício Macri: 
(A) Lenin Moreno. 
(B) Sebastián Piñera. 
(C) Alberto Fernández. 
(D) Evo Morales. 

 
36. Jovem ativista sueca, eleita pela revista Time a personalidade 
do ano de 2019: 
(A) Bibi Anderson. 
(B) Liv Ullman. 
(C) Ingrid Thulin. 
(D) Greta Thunberg. 

 
37. Nos anos 1970, muitos cantores, compositores e 
instrumentistas nordestinos migraram para o Centro-Sul e 
tornaram-se personalidades nacionalmente conhecidas – num 
movimento que foi chamado de “Invasão Nordestina”. Alguns 
desses músicos continuam em plena atividade. Assinale a opção 
que apresenta a associação correta entre um compositor e o 
Estado onde nasceu. 
(A) Zé Ramalho – Pernambuco. 
(B) Geraldo Azevedo – Paraíba. 
(C) Moraes Moreira – Rio Grande do Norte. 
(D) Djavan – Alagoas. 

 
38. Nome do filme, dirigido pelo cineasta cearense Allan 
Deberton, que foi o grande vitorioso no Festival de Gramado, de 
2019: 
(A) “Pacarrete”. 
(B) “Greta”. 
(C) “A vida Invisível”. 
(D) “Inferninho”. 

 
 
 
 
 
 

39. Canonizada em 13 de outubro de 2019, pelo Papa Francisco, 
a freira baiana Irmã Dulce tornou-se a primeira santa nascida no 
Brasil – já que José de Anchieta e Frei Galvão não nasceram em 
nosso País. Irmã Dulce será oficialmente chamada pelos católicos 
de: 
(A) Santa Dulce de Salvador. 
(B) Santa Dulce do Brasil. 
(C) Santa Dulce dos Pobres. 
(D) Santa Dulce do Menino Jesus. 
 
40. Empresa norte-americana que afirma ter desenvolvido um 
Computador Quântico 100 milhões de vezes mais rápido que um 
computador clássico: 
(A) Spotify. 
(B) Google. 
(C) Apple. 
(D) Microsoft. 

 
 
 
 
 
 


