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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO CEARÁ 
 
01. “Lendo os catecismos e sermões dos missionários desde os 
tempos dos jesuítas até Frei Damião podemos saber o que os 
missionários ensinaram ao povo, em que pontos insistiram 
mais. Em grande parte o povo católico interiorizou esses 
ensinamentos e os confunde com o evangelho, simplesmente. 
Acontece que os missionários não tinham muita liberdade de 
pregar o evangelho em sua pureza original...” (HOORNAERT, 
Eduardo. “Catequese e Aldeamento”. In SOUZA, Simone de 
(coord.). História do Ceará. Fortaleza: UFC/Fundação Demócrito 
Rocha/Stylus Comunicações, 1989, p. 56). 
Escreva V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso o que se 
afirma nos itens abaixo, sobre a Catequese no Ceará Colonial. 
 

(___) Ao falar da Criação do mundo por Deus, os missionários 
deram pouca atenção à beleza da Criação, entrando logo no 
assunto do pecado de Adão e Eva. 
(___) Falando da Igreja, os missionários ensinaram que o 
próprio Povo de Deus constitui a Igreja, sendo a Hierarquia um 
serviço a esse povo. 
(___) Assim, os católicos foram formados para a prática da 
democracia dentro da Igreja, como nos primeiros tempos do 
Cristianismo. 
(___) Nos sermões dos missionários, o Protestantismo em geral 
e, sobretudo, o Espiritismo eram demonizados, tudo parecendo 
ser uma luta entre pajés, animados por demônios, e padres, 
animados pelos anjos. 
 

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

 
02. Acerca da sociedade do Sertão cearense, no Período 
Colonial, é correto afirmar. 
(A) O gênero feminino gozava dos mesmos direitos do 

masculino. 
(B) Os casos de homossexualidade, masculina ou feminina, eram 

tolerados pela sociedade. 
(C) Eram comuns, sobretudo nas camadas mais ricas, as uniões 

consensuais, ou seja, os chamados concubinatos ou 
“amancebamentos”. 

(D) Além das distinções de classe e de gênero, havia também 
um indisfarçável racismo contra índios e negros. 

 
03. A respeito dos núcleos urbanos cearenses, na época das 
Charqueadas, marque a alternativa correta. 
(A) Desconhece-se ao certo quando se instalaram as primeiras 

charqueadas cearenses, mas o certo é que foi na foz do rio 
Acaraú. 

(B) Apesar da pouca profundidade do seu porto, Acaraú tornou-
se, já em meados do século XVIII, o principal núcleo urbano 
cearense. 

(C) Os navios que compravam o charque traziam produtos 
variados para Aracati, que eram repassados para centros 
revendedores sertanejos, especialmente para Icó, também 
situada no vale do Jaguaribe. 

(D) Localizada às margens do rio Acaraú, Sobral foi o primeiro 
núcleo urbano do interior cearense a ser elevado à condição 
de vila. 

 

04. Sobre o desenvolvimento da Cotonicultura no Ceará 
Colonial, assinale o item verdadeiro. 
(A) Os índios cultivaram o algodão antes da chegada dos 

europeus, utilizando-o na confecção de vários apetrechos, 
como as redes de dormir. 

(B) Embora o Ceará fosse um grande produtor de algodão, seu 
clima não era muito propício à cotonicultura, pois o algodão 
é uma planta que “gosta” de umidade e de chuvas. 

(C) A mão de obra da cotonicultura era predominantemente 
escrava. 

(D) O crescimento da lavoura algodoeira excluiu totalmente a 
pecuária, que, até então, era praticamente a única atividade 
econômica desenvolvida no Ceará. 

 
05. Acerca da emancipação do Ceará em relação a Pernambuco, 
é correto afirmar.  
(A) Embora fosse uma capitania secundária, o Siará Grande, 

como era conhecido o Ceará na época, podia comercializar 
diretamente com Portugal. 

(B) Assim como os de Fortaleza, os comerciantes de Aracati e 
Icó também eram favoráveis à emancipação do Ceará. 

(C) Por meio de uma Carta Régia, Dona Maria I, então rainha de 
Portugal, separou oficialmente o Ceará de Pernambuco. 

(D) Após a separação, Pernambuco perdeu completamente a 
influência econômica que exercia sobre o Ceará. 

 
06. A respeito da educação no Ceará, durante o Segundo 
Reinado, marque a opção correta. 
(A) Devido ao interesse das elites locais em formar quadros 

capazes de representá-las junto ao Estado, havia uma 
predileção pelo curso de Direito. 

(B) A primeira escola de ensino secundário no Ceará foi a Escola 
Normal. 

(C) O Colégio da Imaculada Conceição destinava-se à formação 
de professoras. 

(D) O Colégio Marista Cearense era dirigido por padres jesuítas. 
 

07. Assinale, dentre as opções abaixo, a que contém a 
associação correta entre um escritor naturalista cearense e um 
romance de sua autoria. 
(A) Oliveira Paiva – Luzia-Homem. 
(B) Adolfo Caminha – A Normalista. 
(C) Rodolfo Teófilo – Aves de Arribação. 
(D) Domingos Olímpio – A Fome. 

  
08. Sobre a Imprensa Católica no Ceará, no final do século XIX, 
marque o item verdadeiro. 
(A) O jornal Tribuna Católica, órgão do Bispado do Ceará, foi 

fundado durante o pontificado de João XXIII. 
(B)  A Tribuna Católica sustentava teses liberais, progressistas e 

racionalistas. 
(C) Outro jornal católico da mesma época era A Verdade, que 

passou a defender o governo republicano, logo após a 
Proclamação do novo regime. 

(D) A Verdade não se conformava com a instituição do 
casamento civil, consequência da separação entre Estado e 
Igreja, de acordo com a nova Constituição. 
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09. Acerca do suposto “Milagre” de Juazeiro, assinale a opção 
correta. 
(A) O próprio Padre Cícero tratou de divulgar o suposto 

“milagre”, logo após o ocorrido. 
(B) O então bispo do Ceará, Dom Joaquim José Vieira, afirmou, 

por meio de artigos na Imprensa, que o Padre Cícero havia 
quebrado o voto de obediência do clero, por não ter 
comunicado imediatamente a ele os fatos extraordinários.  

(C) O bispo organizou uma primeira comissão de inquérito para 
estudar o suposto “milagre”, a qual chegou à conclusão de 
que tudo não passava de uma fraude. 

(D) Após o furto da urna que continha os panos 
ensanguentados, Dom Joaquim suspendeu o Padre Cícero, 
ou seja, privou-o do direito de confessar, pregar e celebrar 
missas. 

 
10. Rio cuja foz se localiza próximo à cidade cearense de 
Camocim. 
(A) Coreaú. 
(B) Acaraú. 
(C) Curu. 
(D) Choró. 
 
11. O Porto do Pecém é um terminal portuário do litoral 
cearense, situado no município de: 
(A) Paracuru. 
(B) São Gonçalo do Amarante. 
(C) Paraipaba. 
(D) Trairi. 

  
12. Considerado uma espécie de “radiografia” da gestão dos 
184 municípios cearenses, o Índice Comparativo de Gestão 
Municipal (ICGM) é o resultado de uma análise comparativa de 
todos os municípios do Estado, abordando as dimensões 
relativas à gestão fiscal, planejamento, transparência, resultado 
e eficiência. No ano de 2019, o município cearense com maior 
ICGM, dentre aqueles com mais de 100 mil habitantes, foi: 
(A) Maranguape. 
(B) Itapipoca. 
(C) Crato. 
(D) Sobral. 

 
13. O Museu de Arte Sacra São José de Ribamar, um dos mais 
antigos museus de arte sacra do Norte/Nordeste, localiza-se no 
município cearense de: 
(A) Aracati. 
(B) Aquiraz. 
(C) Redenção. 
(D) Baturité. 

 
14. A Basílica de São Francisco das Chagas, considerada o maior 
santuário franciscano da América Latina, situa-se no município 
cearense de: 
(A) Caridade. 
(B) Madalena. 
(C) Canindé. 
(D) Catarina. 

 
 
 
 
 
 

15. Segundo os romeiros do Padre Cícero, a primeira Igreja a 
visitar quando se chega a Juazeiro do Norte é a Igreja Matriz de 
Nossa Senhora: 
(A) das Dores. 
(B) das Graças. 
(C) da Conceição. 
(D) do Perpétuo Socorro. 

 
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO BRASIL 

 
16. Governador da Capitania de Minas Gerais que desarticulou a 
Inconfidência Mineira e fez prender os envolvidos: 
(A) Visconde de Barbacena. 
(B) Barão de Aratanha. 
(C) Marquês de Maricá. 
(D) Barão de Itararé. 

 

17. Pintor e desenhista francês que participou da Missão 
Artística Francesa ao Brasil, tendo publicado o livro Viagem 
Pitoresca e Histórica ao Brasil, série de gravuras nas quais 
registrou os costumes brasileiros do início do século XIX: 
(A) Franz Post. 
(B) Pierre Renoir. 
(C) Lasar Segall. 
(D) Jean Baptiste Debret. 

 

18. Militar e político paulista, foi o comandante da Coluna 
Prestes: 
(A) Juarez Távora. 
(B) Eduardo Gomes. 
(C) Miguel Costa. 
(D) Juracy Magalhães. 

 

19. Governador de São Paulo, foi eleito presidente da República, 
mas não tomou posse em virtude da Revolução de 1930: 
(A) João Pessoa. 
(B) Júlio Prestes. 
(C) Washington Luís. 
(D) José Américo de Almeida. 

 

20. Sociólogo pernambucano que valorizou a mistura de raças e 
a colonização europeia, sendo o autor do clássico Casa Grande e 
Senzala: 
(A) Sérgio Buarque de Hollanda. 
(B) Caio Prado Júnior. 
(C) Gilberto Freyre. 
(D) Raymundo Faoro. 

 

21. General e político mineiro, comandou o “golpe preventivo” 
ou “contragolpe” que garantiu a posse de Juscelino Kubitschek 
como presidente da República: 
(A) Amauri Kruel. 
(B) Jarbas Passarinho. 
(C) Góes Monteiro. 
(D) Henrique Teixeira Lott. 

 

22. Político e advogado pernambucano que defendeu a reforma 
agrária e organizou o movimento das Ligas Camponesas, 
colocado na ilegalidade e reprimido após o golpe de 1964: 
(A) Francisco Julião. 
(B) Miguel Arraes. 
(C) Seixas Dória. 
(D) Paulo Freire. 
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23. Assinale, dentre as opções abaixo, a que contém a ordem 
cronológica correta de fatos históricos da Era Vargas. 
(A) Intentona Comunista – Revolução Constitucionalista – 

Intentona Integralista – Campanha da Itália. 
(B) Revolução Constitucionalista – Intentona Comunista – 

Intentona Integralista – Campanha da Itália. 
(C) Revolução Constitucionalista – Intentona Comunista – 

Campanha da Itália – Intentona Integralista. 
(D) Revolução Constitucionalista – Intentona Integralista – 

Intentona Comunista – Campanha da Itália. 
 

24. “Dutra, figura apagada, submisso a Vargas e a Góes 
Monteiro, não teve atuação marcante na governança da 
República. O tom político-ideológico de seu período na 
presidência foi dado pelos partidos recém-criados, UDN e PSD... 
Esses dois partidos hegemônicos representavam os interesses 
de setores exportadores e proprietário-rurais...” (MOTA, Carlos 
Guilherme e LOPEZ, Adriana. História do Brasil: uma 
interpretação. 5 ed. São Paulo: Editora 34, 2016, p. 696). 
Escreva V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso o que se 
afirma nos itens abaixo, sobre o governo de Eurico Dutra. 
 

(___) O governo Dutra representou uma ruptura com o 
conservadorismo. 
(___) Durante seu governo, assistiu-se no País a um forte surto 
de industrialização. 
(___) No que diz respeito à economia, o governo Dutra foi 
bastante aberto. 
(___) No período em questão, a maior parte das reservas 
acumuladas durante a Segunda Guerra foi gasta na compra de 
produtos manufaturados importados. 
 

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

 
25. A Serra Geral, unidade de relevo mais elevada do Planalto 
Meridional, estende-se entre: 
(A) Rio de Janeiro e Minas Gerais. 
(B) Rio de Janeiro e São Paulo. 
(C) Paraná e Santa Catarina. 
(D) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

 
26. Bacia hidrográfica localizada totalmente no território 
brasileiro: 
(A) do Araguaia-Tocantins. 
(B) Amazônica. 
(C) Platina. 
(D) do Paraná. 

 
27. Nos meios acadêmicos brasileiros, o mestiço fruto de uniões 
de japoneses com outros povos, inclusive brasileiros, é 
conhecido como: 
(A) cafuzo. 
(B) mameluco. 
(C) curiboca. 
(D) ainoco. 
 
 
 
 

28. Religião Afro-Brasileira que teve origem na Bahia: 
(A) Cabala. 
(B) Candomblé. 
(C) Umbanda. 
(D) Santeria. 

 
29. Município que NÃO faz parte da Grande São Paulo ou 
Região Metropolitana de São Paulo: 
(A) São Bernardo do Campo. 
(B) Osasco. 
(C) Ribeirão Preto. 
(D) Guarulhos. 

 
30. “Denomina-se industrialização o processo de implantação 
de indústrias em um país ou em uma região. Com base nesse 
processo, geralmente a atividade industrial se transforma no 
setor-chave da economia, aquele que impulsiona os demais. A 
industrialização ocasiona a urbanização e a subordinação do 
campo à cidade.” (VESENTINI, J. William e VLACH, Vânia. 
Geografia 7. O espaço social e o espaço brasileiro. 2 ed. São 
Paulo: Editora Ática, 2017, p. 78). 
Sobre a industrialização no Brasil, é correto afirmar. 
(A) Desde os anos 1970, vem ocorrendo uma relativa 

concentração da atividade industrial no Brasil. 
(B) Atualmente, no Brasil, as indústrias não estão mais 

concentradas em São Paulo.   
(C) As indústrias aos poucos se espalharam por outros Estados 

brasileiros, destacando-se Minas Gerais e Rio de Janeiro, na 
Região Sudeste, e Bahia, Ceará e Pernambuco, no Nordeste. 

(D) A economia de escala ocorre quando uma aglomeração se 
torna, por vários motivos, desfavorável às novas localizações 
empresariais. 

 
ATUALIDADES 

 
31. Maior jornal em circulação no Brasil, considerando o 
formato digital e o impresso juntos: 
(A) O Dia. 
(B) O Globo. 
(C) Correio Braziliense. 
(D) Jornal do Brasil. 

 
32. Considerado um dos mais importantes jornalistas brasileiros 
vivos, foi um dos fundadores das revistas Veja e Isto É: 
(A) Mino Carta. 
(B) Paulo Henrique Amorim. 
(C) Paulo Francis. 
(D) Gilberto Dimenstein. 

 
33. Maior banco tradicional privado do Brasil: 
(A) Safra. 
(B) Votorantim. 
(C) Santander Brasil. 
(D) Itaú Unibanco. 

 
34. Partido político ao qual se filiou o presidente Jair Bolsonaro, 
em novembro de 2021: 
(A) Podemos. 
(B) Republicanos. 
(C) Partido Liberal – PL. 
(D) Partido Progressista – PP. 
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35. Partido político que resultou da fusão do Partido Social 
Liberal (PSL) com os Democratas (DEM) e pretende ser o maior 
partido brasileiro em número de parlamentares: 
(A) Força Brasil. 
(B) Avante Brasil. 
(C) Alternativa para o Brasil. 
(D) União Brasil. 

 
36. Ex-ministro da Justiça, ex-advogado-geral da União e pastor 
evangélico, foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser 
o mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF): 
(A) Kassio Nunes Marques. 
(B) André Mendonça. 
(C) Joaquim Barbosa. 
(D) Marco Aurélio Mello. 

 
37. Novo(a) chanceler da Alemanha, é membro do Partido 
Social-Democrata alemão: 
(A) Olaf Schulz. 
(B) Angela Merkel. 
(C) Helmut Kohl. 
(D) Boris Johnson. 

 
38. A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças 
Climáticas, realizada entre 1º e 12 de novembro de 2021, em 
Glasgow, na Escócia, ficou mais conhecida como: 
(A) COP26. 
(B) COP27. 
(C) COP28. 
(D) COP29. 

 
39. A Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo vírus: 
(A) SARS-CoV-1. 
(B) SARS-CoV-2. 
(C) SARS-CoV-3. 
(D) SARS-CoV-4. 

 
40. A chamada “doença da urina preta”, transmitida por peixes 
como a arabaiana e o tambaqui, é conhecida cientificamente 
como Síndrome de:  
(A) Burnout. 
(B) Estocolmo. 
(C) Borderline. 
(D) Haff. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


