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CONHECIMENTOS GERAIS
01. Chamado de “Guerreiro Branco” por José de Alencar, é visto
por parte da historiografia cearense como o “Fundador do
Ceará”:
(A) Vicente Pinzón.
(B) Pero Coelho.
(C) Francisco Pinto.
(D) Martim Soares Moreno.
02. Assinale a opção que só contém municípios cearenses
fundados ainda no Período Colonial.
(A) Aquiraz, Fortaleza, Icó e Aracati.
(B) Caucaia, Viçosa do Ceará, Baturité e Eusébio.
(C) Juazeiro do Norte, Crato, Sobral e Granja.
(D) Quixeramobim, Russas, Maracanaú e Horizonte.
03. “O sentimento imperante no Nordeste era o de que, com a
vinda da família real para o Brasil, o domínio político da Colônia
passara de uma cidade estranha para outra igualmente estranha,
ou seja, de Lisboa para Rio de Janeiro. A revolução que estourou
em Pernambuco em março de 1817 fundiu esse sentimento com
vários descontentamentos resultantes das condições
econômicas e dos privilégios concedidos aos portugueses”.
(FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 1994). Sobre
a participação do Ceará na Revolução Pernambucana de 1817, é
correto afirmar.
(A) Quase todo o território cearense aderiu à Revolução de
1817.
(B) Com o objetivo de rebelar o Cariri, os pernambucanos
enviaram o jovem seminarista José Martiniano de Alencar,
que obteve de imediato o apoio de sua mãe, Bárbara de
Alencar.
(C) No Ceará, as camadas populares aderiram em massa à
Revolução.
(D) Embora pretendessem separar o Brasil de Portugal, os
revolucionários de 1817 não defendiam ideias republicanas.
04. Em 25 de março de 1884, o Ceará decretou o fim da
escravidão em seu território, quatro anos antes de o Império
Brasileiro fazer o mesmo. Assinale a opção que melhor explica
esse pioneirismo cearense.
(A) Por ser uma grande região açucareira, o Ceará apresentava
um grande número de cativos negros.
(B) As bases da economia cearense, pecuária e algodão,
necessitavam de mão de obra escrava em larga escala.
(C) Hoje se sabe que, no Ceará, os negros cativos foram
empregados apenas em serviços domésticos.
(D) Ante a impossibilidade de trazer mais negros escravos da
África, em virtude da promulgação da lei Eusébio de
Queiroz, os cafeicultores paulistas e fluminenses passaram
a comprar cativos das províncias do norte, especialmente
do Ceará.
05. Escreva V ou F conforme seja Verdadeiro ou Falso o que se
afirma nos itens abaixo sobre Rodolfo Teófilo, personagem que
participou ativamente da vida cultural e política do Ceará no final
do século XIX.
(__) O pai de Rodolfo Teófilo morreu cedo, o que o levou a
trabalhar desde novo para sustentar a mãe e os irmãos.
(__) Teófilo foi um dos mais tenazes defensores da oligarquia de
Nogueira Accioly.
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(__) Diante do descaso do Estado, Rodolfo Teófilo empenhou-se
na vacinação contra a varíola de um grande número de pessoas.
(__) Além de farmacêutico, Teófilo era também escritor, tendo
escrito romances importantes como “A Normalista” e “LuziaHomem”.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
(A) F, V, F, V.
(B) V, V, F, F.
(C) V, F, V, F.
(D) F, F, V, V.
06. O Projeto São José, que levou energia elétrica,
abastecimento d’água e mecanização agrícola para comunidades
do interior, foi idealizado durante o governo de:
(A) Tasso Jereissati.
(B) Lúcio Alcântara.
(C) Cid Gomes.
(D) Camilo Santana.
07. A respeito da história política de Fortaleza, marque a opção
correta.
(A) O mandato de Maria Luíza Fontenele como prefeita foi
marcado pela extinção e fusão de vários órgãos e
secretarias.
(B) A gestão de Juraci Magalhães foi marcada por greves,
paralisações de serviços públicos essenciais e diversas
manifestações de desagrado à sua administração.
(C) A gestão de Luizianne Lins, à frente da prefeitura, teve como
marca a falta de preservação da memória da cidade, com a
demolição da Coluna da Hora e do Abrigo Central, dois
equipamentos arquitetônicos localizados na Praça do
Ferreira.
(D) Ações com foco na mobilidade urbana têm sido fortalecidas
ao longo da gestão de Roberto Cláudio.
08. “Entendendo cultura como tudo aquilo produzido por um
povo (seja no plano concreto ou imaterial, desde artefatos e
objetos até ideias e crenças), a cultura do Ceará, da mesma forma
que no resto do Brasil, apresenta-se mestiça...” (FARIAS, Airton
de. História do Ceará. 7 ed. Fortaleza: Armazém da Cultura,
2015). Tendo isso em vista, assinale o item verdadeiro sobre
elementos da Cultura Popular cearense.
(A) As festas juninas originaram-se de antigas tradições
indígenas.
(B) A quadrilha, dança popular no Ceará e em outros estados,
foi introduzida no Brasil com a vinda da família real
portuguesa.
(C) Quando, em vez de violas, se usam pandeiros, o repente
passa a ser chamado de cantoria.
(D) Assim como o do maracatu pernambucano, o ritmo do
maracatu cearense é bastante rápido.
09.
(A)
(B)
(C)
(D)

Cidade cearense que NÃO é banhada pelo rio Jaguaribe:
Aracati.
Tauá.
Sobral.
Orós.

10.
é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Para os católicos, a santa padroeira da cidade de Fortaleza
Nossa Senhora de Fátima.
Nossa Senhora Aparecida.
Santa Edwiges.
Nossa Senhora da Assunção.
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11. A sigla do órgão da administração indireta do Governo do
Ceará, cuja principal atribuição é estudar a meteorologia e os
recursos hídricos do estado, é:
(A) FUNCEME.
(B) CEASA.
(C) EMATERCE.
(D) IDT.

19. Político que se dedicou à causa da Independência do Brasil,
defendendo a monarquia constitucional e sendo por isso
conhecido como o “Patriarca da Independência”:
(A) José Bonifácio.
(B) Líbero Badaró.
(C) Gonçalves Ledo.
(D) Antônio Carlos.

12. A linha do metrô de Fortaleza que deverá ligar o Centro da
cidade ao Papicu será a linha:
(A) Norte.
(B) Leste.
(C) Oeste.
(D) Sul.

20. Sacerdote pernambucano que participou da Revolução de
1817 e, depois, da Confederação do Equador, o que provocou sua
condenação à morte por fuzilamento:
(A) Frei Caneca.
(B) Padre Ibiapina.
(C) Padre Mororó.
(D) Frei Betto.

13. Bairro de Fortaleza onde NÃO existe um centro cultural da
Rede Cuca:
(A) Barra do Ceará.
(B) Mondubim.
(C) Conjunto Ceará.
(D) Jangurussu.
14. Sigla da universidade pública cuja sede se localiza no
município de Redenção:
(A) Unilab.
(B) Urca.
(C) UVA.
(D) Ufca.
15. Edificação localizada em Fortaleza, tombada pelo Governo
Federal e considerada patrimônio histórico brasileiro:
(A) Estoril.
(B) Theatro José de Alencar.
(C) Estação Ferroviária de Parangaba.
(D) Mercado dos Pinhões.
16. Oficial da Marinha francesa que fundou uma colônia no Rio
de Janeiro, em 1555, conhecida como França Antártica:
(A) François Rabelais.
(B) Nicolau de Villegaignon.
(C) Michel de Montaigne.
(D) Pierre Corneille.
17. Militar holandês que governou as possessões holandesas no
Brasil, entre 1637 e 1644, desenvolvendo a economia açucareira
e modernizando a cidade de Recife:
(A) Erasmo de Rotterdam.
(B) Maurício de Nassau.
(C) Christiaan Huygens.
(D) Mathias Beck.
18. Estadista português que transferiu a capital do Brasil de
Salvador para o Rio de Janeiro e promoveu violenta perseguição
aos jesuítas:
(A) Marquês do Herval.
(B) Marquês de Maricá.
(C) Barão do Rio Branco.
(D) Marquês de Pombal.

21. Revolucionária catarinense que se tornou heroína da
Guerra dos Farrapos:
(A) Joana Angélica.
(B) Anita Garibaldi.
(C) Jovita Feitosa.
(D) Ana Néri.
22. Verdadeiro nome do Duque de Caxias, que foi um dos
principais comandantes das forças brasileiras na Guerra do
Paraguai e é considerado o “Patrono do Exército Brasileiro”:
(A) Eurico Gaspar Dutra.
(B) Custódio José de Melo.
(C) Luís Alves de Lima e Silva.
(D) Henrique Teixeira Lott.
23. Político e orador baiano que foi Ministro da Fazenda no
primeiro governo republicano e, posteriormente, candidato à
Presidência da República:
(A) Joaquim Nabuco.
(B) Quintino Bocaiúva.
(C) Tobias Barreto.
(D) Rui Barbosa.
24. Mais popular líder comunista brasileiro, cognominado de o
“Cavaleiro da Esperança”, que participou do Tenentismo e,
depois, da Intentona Comunista:
(A) João Amazonas.
(B) Gregório Bezerra.
(C) Juarez Távora.
(D) Luiz Carlos Prestes.
25. Assinale a opção que contém a ordem cronológica correta
de fatos da história da República brasileira.
(A) Fim do AI-5 – criação da Sudene – Comício da Central –
Passeata dos Cem Mil.
(B) Comício da Central – Passeata dos Cem Mil – criação da
Sudene – fim do AI-5.
(C) Criação da Sudene – Comício da Central – Passeata dos
Cem Mil – fim do AI-5.
(D) Comício da Central – Passeata dos Cem Mil – fim do AI-5 –
criação da Sudene.
26.
(A)
(B)
(C)
(D)
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O ponto mais setentrional do litoral brasileiro é:
o Arroio Chuí.
a Serra de Contamana.
a foz do rio Oiapoque.
a Ponta do Seixas.
Língua Portuguesa
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27. Os pontos culminantes do Brasil são o Pico da Neblina e o
Pico 31 de Março, ambos localizados no Planalto das Guianas. Se
excetuarmos esses dois picos, o ponto mais alto do Brasil passa a
ser:
(A) o Monte Roraima.
(B) o Pico das Agulhas Negras.
(C) o Pico da Bandeira.
(D) a Pedra do Sino de Itatiaia.
28. Acerca da estrutura geológica e do relevo brasileiro, é
correto afirmar.
(A) As rochas que constituem os planaltos brasileiros são, em
termos geológicos, bastante recentes.
(B) A maior parte do território brasileiro é constituída por
planícies.
(C) A Serra do Mar e a Serra de Mantiqueira, localizadas na
região Sudeste, são exemplos de dobramentos modernos.
(D) Na região Nordeste, a Depressão Sertaneja fica situada
entre o Planalto da Borborema, de um lado, e os Planaltos
da bacia do rio Parnaíba, de outro.
29. Assinale a alternativa correta a respeito dos climas
brasileiros.
(A) O Brasil, como um todo, apresenta predomínio de climas
quentes e secos.
(B) As massas de ar equatoriais e tropicais têm sua ação
reforçada no inverno pelo avanço das massas polares.
(C) Em grande parte da Amazônia, o clima é quente e úmido o
ano inteiro.
(D) Ao sul do Trópico de Capricórnio, ocorre o clima tropical,
que apresenta maior variação térmica e certo delineamento
das estações do ano.
30. Sobre a hidrografia brasileira, marque o item verdadeiro.
(A) As bacias hidrográficas do Ceará, juntamente com as de
outros estados, são incluídas na categoria genérica Bacias
Costeiras.
(B) Todos os rios brasileiros, com exceção do Amazonas,
possuem regime nival.
(C) A maioria dos rios brasileiros possui foz em delta.
(D) Em território brasileiro, só são encontrados rios perenes no
Sertão Nordestino.
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(B) A proposta de criação de um fundo público para
financiamento de candidaturas foi criticado, sobretudo, por
partidos e movimentos de esquerda.
(C) Com a Reforma, passou a ser permitido o financiamento de
campanhas políticas por empresas.
(D) A nova legislação adotou o voto distrital.
34. Três dias após entrar em vigor, a Reforma Trabalhista foi
alterada por uma Medida Provisória (MP), editada pelo
Presidente Michel Temer. Assinale o item que contém um ponto
da Reforma modificado por essa MP.
(A) Duração mínima do intervalo intrajornada.
(B) Trabalho de gestantes em condições insalubres.
(C) Comparecimento do empregado à audiência na Justiça do
Trabalho.
(D) Troca do dia de folga de feriado.
35. A Venezuela é um país da América do Sul que está
atravessando uma grave crise política e econômica. Herdeiro do
legado político de seu antecessor, Hugo Chávez, o atual
presidente da Venezuela é:
(A) Evo Morales.
(B) Lenín Moreno.
(C) Maurício Macri.
(D) Nicolás Maduro.
36. Pequena cidade norte-americana que, em agosto do ano
passado, foi palco de um violento confronto, entre militantes
racistas e antirracistas, que resultou na morte de três pessoas:
(A) Baltimore.
(B) Tucson.
(C) Charlottesville.
(D) Memphis.
37. Região da Itália que, em outubro de 2017, consultou sua
população, por meio de um referendo, a respeito de sua
autonomia em relação ao restante do país:
(A) Lombardia.
(B) Catalunha.
(C) Sicília.
(D) Galícia.

31. O Aeroporto de Fortaleza será sede de um centro de
conexões de voos (ou hub) da empresa aérea:
(A) Lufthansa.
(B) Air France/KLM.
(C) British Airways.
(D) Ibéria.

38. Região do Iraque onde atua um forte movimento
separatista:
(A) Armênia.
(B) Curdistão.
(C) Cisjordânia.
(D) Faixa de Gaza.

32. Senador cearense que, em novembro de 2017, foi
destituído do cargo de presidente interino do PSDB:
(A) Tasso Jereissati.
(B) Eunício Oliveira.
(C) José Pimentel.
(D) Inácio Arruda.

39. Atual presidente da China, que, em 2017, teve seu nome
incluído nos estatutos do Partido Comunista Chinês, ao lado dos
nomes dos ex-presidentes Mao Tsé-Tung e Deng Xiaoping:
(A) Kim Jong-un.
(B) Chu En-Lai.
(C) Chiang Kai-shek.
(D) Xi Jinping.

33. Em 2017, o Congresso Nacional aprovou uma Reforma
Política, também conhecida como Reforma Eleitoral, que,
segundo alguns críticos, ficou muito aquém do esperado. Sobre
essa Reforma, marque a opção verdadeira.
(A) A Reforma Política restringiu o acesso dos partidos ao rádio
e à TV, atingindo principalmente os partidos pequenos.
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40. Presidente de Zimbábue que renunciou em novembro de
2017, após permanecer 37 anos no poder:
(A) Nelson Mandela.
(B) Patrice Lumumba.
(C) Robert Mugabe.
(D) Samora Machel.
Língua Portuguesa

