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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO CEARÁ 
 
01. “A Revolução Pernambucana de 1817 enquadra-se entre os 
chamados movimentos de libertação nacional, constituindo-se 
um episódio de caraterísticas liberal e republicana, que visava à 
independência destas terras do domínio português.” (FARIAS, 
Airton de. História do Ceará. 7 ed. Fortaleza: Armazém da 
Cultura, 2015, p. 135). 
 

Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma 
nos itens abaixo sobre a participação do Ceará na Revolução ou 
Insurreição Pernambucana de 1817. 
(___) A família de Bárbara de Alencar tinha largo prestígio na 
região do Cariri como proprietária de fazendas, engenhos e 
escravos. 
(___) Falava-se que José Martiniano de Alencar, um dos filhos 
de Bárbara, tinha o “corpo fechado”, não penetrando nele bala 
ou ponta de faca. 
(___) Com o fracasso da Insurreição, Bárbara de Alencar acabou 
presa, sofrendo bastante nos cárceres oficiais. 
(___) Embora derrotada, a Insurreição republicana e liberal 
durou quase todo o ano de 1817, no Ceará. 
 

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência. 
(A) F, V, F, F. 
(B) V, F, V, F. 
(C) V, V, F, F. 
(D) F, F, V, V. 
 
02. Sobre a repressão ao movimento separatista conhecido como 
Confederação do Equador, do qual participaram o Ceará e outras 
províncias nordestinas, em 1824, é correto afirmar. 
(A) Participou da repressão à Confederação do Equador uma 

esquadra comandada pelo mercenário escocês lorde 
Cochrane. 

(B) De todas as províncias que compunham a Confederação, o 
Ceará foi a primeira a se render às tropas do governo. 

(C) Diante da derrota iminente, Tristão Gonçalves, o presidente 
do Ceará na Confederação, fugiu, embarcando em direção 
aos Estados Unidos. 

(D) Pereira Filgueiras, um dos líderes do movimento no Cariri, foi 
morto em combate. 

 
03. Acerca da Sedição de Pinto Madeira, ocorrida no Ceará entre 
1831 e 1832, assinale a alternativa correta. 
(A) Segundo alguns historiadores, a Sedição de Pinto Madeira 

vinculou-se a fatores locais, como o conflito entre os grandes 
proprietários de Sobral e Camocim, os quais disputavam o 
domínio político da Zona Norte. 

(B) Madeira sofreu intensa perseguição enquanto D. Pedro I 
governou o Brasil. 

(C) Pinto Madeira era membro de uma sociedade secreta, de 
tendência liberal e democrática. 

(D) Madeira e seus companheiros pretendiam derrubar o 
Constitucionalismo, que acreditavam ter sido imposto a 
Pedro I. 

 
 
 
 
 
 
 
 

04. A respeito do médico cearense Dr. Bezerra de Menezes, o 
primeiro grande divulgador da Doutrina Espírita no Brasil e, por 
isso mesmo, conhecido como o “Kardec brasileiro”, marque a 
alternativa verdadeira. 
(A) Ainda jovem, Bezerra de Menezes mudou-se para o Rio de 

Janeiro, a fim de estudar Medicina, embora tenha voltado ao 
Ceará em algumas ocasiões. 

(B) Dr. Bezerra foi eleito, em vários mandatos consecutivos, 
vereador e deputado provincial pelo Partido Conservador.  

(C) Bezerra exerceu a Medicina com paixão, assistindo todos os 
que o procuravam, especialmente os mais necessitados, 
tanto que ficou conhecido como o “Médico dos Pobres”. 

(D) Embora fosse liberal, o Dr. Bezerra de Menezes foi um duro 
crítico do Abolicionismo. 

 
05. Sobre a Campanha Abolicionista no Ceará, é correto afirmar. 
(A) O deputado provincial Pedro Pereira apresentou, sem 

sucesso, projetos de lei visando alforriar os escravos recém-
nascidos. 

(B) Assim como aconteceu em outros locais do Brasil, no Ceará a 
Escravidão negra ganhou mais defensores na segunda 
metade do século XIX. 

(C) As ideias cientificistas e evolucionistas, vindas da Europa, 
viam a Escravidão como algo racional e avançado. 

(D) A líder abolicionista cearense Maria Thomazia chegou a fazer 
comícios em praça pública, embora isso já fosse um fato 
comum para mulheres na época.  

 
06. Acerca da Sedição de Juazeiro, assinale o item correto. 
(A) Mesmo sem apoio do Padre Cícero, os jagunços de Floro 

Bartolomeu depuseram o prefeito do Juazeiro, que apoiava 
Franco Rabelo. 

(B) Os rabelistas demonstravam ter um grande medo da força 
político-religiosa do Padre Cícero. 

(C) A população de Juazeiro teve de resistir sozinha às tropas 
rabelistas, já que não receberam reforços de outras partes do 
Sertão. 

(D) Os homens do Padre Cícero conseguiram chegar nas 
proximidades de Fortaleza, cercando a cidade e levando 
Franco Rabelo a renunciar ao governo do Ceará.   

 
07. A respeito da política cearense nos primeiros anos da Era 
Vargas, marque a alternativa verdadeira. 
(A) Com a nomeação de Fernandes Távora como primeiro 

interventor do Ceará, deu-se a emergência do grupo político 
Tavorista, que possui destaque na política cearense até os 
dias de hoje. 

(B) Embora não fosse cearense, o capitão Carneiro de Mendonça, 
segundo interventor do Ceará, tentou conciliar os tenentes 
com as oligarquias. 

(C) Com a grande seca de 1932, foram construídos “campos de 
concentração” para abrigar os flagelados, podendo estes, 
contudo, sair do campo assim que quisessem.   

(D) Os revolucionários de 1930, que pregavam a modernização 
do Estado, aglutinaram-se em torno da Liga Eleitoral Católica 
(LEC). 
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08. Sobre o ideário político da Legião Cearense do Trabalho (LCT), 
movimento fundado pelo militar cearense Severino Sombra, em 
1932, é correto afirmar. 
(A) A fim de defender os trabalhadores do Comunismo, a LCT 

adotava os princípios do Liberalismo Econômico. 
(B) Conforme Severino Sombra, a solução da crise estaria na 

“recristianização/recatolicização” da sociedade.  
(C) A LCT defendia a “luta de classes” entre capital e trabalho. 
(D) Sombra pregava o fim do Capitalismo e da propriedade 

privada, sobre a qual este se baseia. 
 

09. Acerca do político e empresário cearense Carlos Jereissati, pai 
do ex-governador e atual senador Tasso Jereissati, assinale o item 
correto. 
(A) Carlos Jereissati nasceu em Fortaleza, filho de um imigrante 

italiano. 
(B) Carlos ingressou na União Democrática Nacional (UDN), 

tornando-se um importante adversário de Getúlio Vargas. 
(C) Em pouco tempo, Carlos Jereissati atingiu a posição de 

principal força política do Ceará. 
(D) Carlos conseguiu eleger-se deputado federal e senador, mas 

veio a falecer precocemente no exercício da senatoria.  
 

10. “O Castanhão é o maior açude do/da _________________.” 
Assinale, dentre os itens abaixo, o que contém a palavra ou 
expressão que melhor completa a lacuna da frase acima.  
(A) Ceará. 
(B) Região Nordeste. 
(C) Brasil. 
(D) América Latina. 
 

11. É um rio cearense: 
(A) Choró. 
(B) Beberibe. 
(C) Vaza-Barris. 
(D) Paraguaçu. 
 

12. Nome científico de uma forma de relevo muito comum no 
Ceará, que se assemelha a uma montanha isolada, numa região 
plana, resultante da erosão de terrenos circundantes: 
(A) Campina. 
(B) Vale. 
(C) Inselberg. 
(D) Cacimba. 
 

13. No Ceará, e em outros estados do Nordeste, “brejo” é a 
palavra pela qual são conhecidos(as): 
(A) os picos das serras. 
(B) as encostas das serras. 
(C) os sopés das serras. 
(D) as depressões do terreno, no alto das serras. 
 

14. Os dois menos populosos municípios do Ceará são: 
(A) General Sampaio e Itaiçaba. 
(B) Antonina do Norte e Senador Sá. 
(C) Guaramiranga e Granjeiro. 
(D) Baixio e Ererê. 
 

15. A Praça da Bandeira, localizada em frente à Faculdade de 
Direito da UFC, em Fortaleza, também é conhecida como Praça: 
(A) Clóvis Beviláqua. 
(B) Murilo Borges. 
(C) do Coração de Jesus. 
(D) da Lagoinha. 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO BRASIL 
 
16. Político e diplomata pernambucano, foi um dos mais 
importantes líderes abolicionistas brasileiros, sendo o autor do 
clássico livro O Abolicionismo: 
(A) Farias Brito. 
(B) Joaquim Nabuco. 
(C) Tobias Barreto. 
(D) Sílvio Romero. 
 
17. Mais importante diplomata brasileiro, defendeu com sucesso 
a causa das fronteiras brasileiras com a Guiana Francesa e 
conseguiu a assinatura do Tratado de Petrópolis, que encerrou a 
Questão do Acre: 
(A) Visconde de Mauá. 
(B) Barão do Rio Branco. 
(C) Marquês de Maricá. 
(D) Duque de Caxias. 
 
18. Último presidente da Primeira República ou República Velha: 
(A) Hermes da Fonseca. 
(B) Epitácio Pessoa. 
(C) Arthur Bernardes. 
(D) Washington Luís. 
 
19. Político gaúcho, foi o primeiro titular do Ministério do 
Trabalho, dedicando-se à implantação das primeiras leis 
trabalhistas no Brasil: 
(A) Lindolfo Collor. 
(B) Gustavo Capanema. 
(C) Osvaldo Aranha. 
(D) José Américo de Almeida. 
 
20. Antropólogo e político mineiro, idealizou a Universidade de 
Brasília (UnB), foi ministro da Educação e Cultura e depois chefe 
da Casa Civil do governo João Goulart: 
(A) Roberto da Matta. 
(B) Gilberto Freyre. 
(C) Darcy Ribeiro. 
(D) Florestan Fernandes. 
 
21. General gaúcho, idealizou o Serviço Nacional de Informações 
(SNI), órgão de inteligência da Ditadura Militar, e foi chefe da 
Casa Civil, no governo de Ernesto Geisel: 
(A) Golberi do Couto e Silva. 
(B) Olímpio Mourão Filho. 
(C) Newton Cruz. 
(D) Amaury Kruel.  
 
22. Assinale, dentre as alternativas abaixo, a que contém a ordem 
cronológica correta de fatos históricos da Primeira República 
brasileira. 
(A) Encilhamento – Revolta da Vacina – Guerra de Canudos – 

Semana de Arte Moderna. 
(B) Encilhamento – Guerra de Canudos – Revolta da Vacina – 

Semana de Arte Moderna. 
(C) Guerra de Canudos – Encilhamento – Revolta da Vacina – 

Semana de Arte Moderna. 
(D) Semana de Arte Moderna – Encilhamento – Guerra de 

Canudos – Revolta da Vacina. 
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23. “A Revolução de 1930, em que assumiu a presidência da 
República o gaúcho Getúlio Dornelles Vargas (1883-1954), 
inaugurou um longo e turbulento período histórico de reformas, 
levantes, repressões, contrarreformas e tentativas de superação 
da condição de país ‘atrasado’, ‘subdesenvolvido’, ‘periférico’ e 
‘dependente’, termos que se tornaram correntes em momentos 
sucessivos.” (MOTA, Carlos Guilherme e LOPEZ, Adriana. História 
do Brasil: uma interpretação. 5 ed. São Paulo: Editora 34, p. 613). 
 
Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma 
nos itens abaixo sobre a chamada Era Vargas. 
 
(___) O levante militar que ficou conhecido como Intentona 
Comunista contou com ampla adesão do operariado das grandes 
cidades. 
(___) Dando início ao período ditatorial denominado Estado 
Novo, foi outorgada uma nova Constituição, semelhante à 
constituição fascista da Polônia, que por isso ficou conhecida 
como a “Polaca”. 
(___) Durante todo o Estado Novo, a equipe ministerial de 
Getúlio permaneceu unanimemente simpatizante das potências 
do “Eixo”, ou seja, Alemanha, Itália e Japão. 
(___) Na época do Estado Novo, os economistas brasileiros 
dividiam-se em dois grupos, um nacionalista, e o outro liberal, 
favorável à integração do Brasil no mercado internacional. 
 
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência. 
(A) V, V, F, F. 
(B) F, F, V, V. 
(C) F, V, F, V. 
(D) V, F, V, F. 
 
24. Acerca da República Populista, assinale a alternativa correta. 
(A) O Estado Novo teve fim com um golpe militar que depôs 

Getúlio Vargas, ficando a Presidência interinamente ocupada 
pelo cearense Café Filho, então presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF). 

(B) Findo o governo de João Goulart, Getúlio Vargas, candidato 
da UDN, retornou à Presidência da República por meio de 
eleições diretas. 

(C) Durante o último governo de Vargas, as lideranças militares 
brasileiras dividiam-se em duas facções, uma nacionalista e a 
outra internacionalista. 

(D) Brasília, a segunda capital brasileira, foi inaugurada pelo 
presidente Jânio Quadros.    

 
25. Sobre o clima subtropical, característico da Região Sul do 
Brasil, é correto afirmar. 
(A) Nesse clima, os índices médios anuais de pluviosidade são 

baixos. 
(B) Assim como os demais climas do Brasil, o subtropical pode ser 

considerado mesotérmico, isto é, de temperaturas médias. 
(C) O clima subtropical representa uma transição para o clima 

temperado, existente no Uruguai e na Argentina. 
(D) O clima subtropical abrange a porção meridional do Brasil, ou 

seja, a porção do território brasileiro localizada ao sul do 
Trópico de Câncer. 

  
 
 
 
 
 

26. Acerca de algumas Unidades Espaciais do Centro-Sul 
brasileiro, assinale a opção correta. 
(A) O Triângulo Mineiro é uma região pecuarista e agrícola, onde 

se destacam as cidades de Uberaba e Uberlândia. 
(B) A Serra Gaúcha é área de colonização japonesa e principal 

centro produtor de vinhos do País. 
(C) O Vale do Tubarão, no Espírito Santo, é famoso pela produção 

de carvão mineral. 
(D) O Mato Grosso do Sul notabilizou-se por sua pecuária leiteira. 
 
27. A respeito da pecuária bovina brasileira, marque o item 
verdadeiro. 
(A) O rebanho bovino brasileiro concentra-se, desde o Período 

Colonial, no Sertão nordestino. 
(B) A raça de bovinos zebu, originária da Índia, é muito bem 

adaptada ao clima brasileiro. 
(C) Tem sido comum, em muitas áreas do Nordeste, o gado zebu 

sofrer aprimoramentos genéticos, o que faz com que as reses 
adquiram maior peso e cresçam mais rápido. 

(D) A criação bovina é o segundo tipo de pecuária mais 
importante do País, superada apenas pela avicultura.   

 
28. Sobre alguns dos principais produtos agrícolas brasileiros, 
marque a alternativa verdadeira. 
(A) Cereal típico de climas tropicais, o trigo é o produto básico 

para a fabricação de pães e bolos. 
(B) No Brasil, existem o algodão arbóreo, predominante no 

Centro-Sul, e o herbáceo, que predomina no Nordeste. 
(C) Produto básico da alimentação nacional e, por isso mesmo, 

muito valorizado comercialmente, o feijão é um alimento 
quase sempre cultivado em grades propriedades. 

(D) O café é uma planta que tende a esgotar rapidamente o solo, 
caso não se tomem medidas adequadas para a preservação 
deste. 

 
29. Acerca da estrutura geológica do relevo brasileiro, é correto 
afirmar. 
(A) A Serra da Mantiqueira, entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, 

é um exemplo de Dobramento Moderno no Brasil. 
(B) A maior parte do relevo brasileiro apresenta uma intensa 

atividade geológica interna.  
(C) As altitudes do relevo brasileiro, em geral, são modestas. 
(D) Segundo pesquisas recentes, o relevo brasileiro é constituído 

predominantemente por planícies.   
   
30. Município paulista em que se localiza o santuário nacional da 
padroeira do Brasil, segundo a Igreja Católica: 
(A) Campinas. 
(B) Aparecida. 
(C) Osasco. 
(D) Santos. 
 

ATUALIDADES 
 
31. Respectivamente, presidente e vice-presidente da CPI da 
COVID-19: 
(A) Renan Calheiros e Simone Tebet. 
(B) Fabiano Contarato e Tasso Jereissati. 
(C) Flávio Bolsonaro e Eduardo Girão. 
(D) Omar Aziz e Randolphe Rodrigues. 
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32. Deputada federal pelo PSL que é autora da Proposta de 
Emenda à Constituição que institui o voto impresso: 
(A) Bia Kicis. 
(B) Carla Zambelli. 
(C) Joice Hasselmann. 
(D) Janaína Paschoal. 
 
33. Atual presidente da Câmara dos Deputados: 
(A) Rodrigo Pacheco. 
(B) Augusto Aras. 
(C) André Mendonça. 
(D) Arthur Lira. 
 
34. País da América do Sul que está passando atualmente pelo 
processo de elaboração de uma nova Constituição: 
(A) Chile. 
(B) Uruguai. 
(C) Peru. 
(D) Paraguai. 
 
35. País latino-americano que está vivendo uma grave crise 
institucional, com protestos de rua que já provocaram a morte 
de dezenas de pessoas: 
(A) México. 
(B) Colômbia. 
(C) Argentina. 
(D) Equador. 
 
36. Primeira mulher a exercer o cargo de vice-presidente dos 
Estados Unidos: 
(A) Hillary Clinton. 
(B) Meryl Streep. 
(C) Michele Bachelet. 
(D) Kamala Harris. 
 
37. Atual primeiro-ministro do Reino Unido, é uma das figuras 
políticas britânicas mais controvertidas dos últimos anos:      
(A) Boris Johnson. 
(B) Tony Blair. 
(C) John Major. 
(D) James Callaghan. 
 
38. Recentemente destituído do poder, foi premiê de Israel por 
12 anos: 
(A) Shimon Peres. 
(B) Benjamin Netanyahu. 
(C) Itzhak Rabin. 
(D) Menahem Begin. 
 
39. Primeira-ministra da Nova Zelândia, cujo modo de enfrentar 
a pandemia do novo coronavírus tem sido considerado exemplar:  
(A) Golda Meir. 
(B) Theresa May. 
(C) Angela Merkel. 
(D) Jacinda Ardern. 
 
40. Empresa farmacêutica que produz uma vacina contra a 
COVID-19 administrada em uma única dose: 
(A) Coronavac. 
(B) Astrazeneca. 
(C) Janssen. 
(D) Pfizer. 
 

 


