SELEÇÃO PARA O CENTRO DE LÍNGUAS DO IMPARH – SEMESTRE 2019.2 – EDITAL Nº 55/2019

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO CEARÁ
01. “Os aldeamentos, também chamados de missões, eram áreas
em que se erguiam espécies de aldeias artificiais (diferentes das
aldeias originais dos nativos), para onde se conduziam e se
manteriam os índios, no intuito de doutriná-los e convertê-los ao
catolicismo.” [FARIAS, Airton de. História do Ceará. 7. ed.
Fortaleza: Armazém da Cultura, 2015, p. 85).
Escreva V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma
nos itens abaixo, sobre os aldeamentos e o processo de
catequese no Ceará colonial.
(

)

(

)

(

)

(

)

Em torno dos aldeamentos, havia unicamente
interesses de natureza religiosa.
Os índios das missões eram empregados como força
militar no ataque aos indígenas mais arredios ou
inimigos dos europeus.
No Ceará colonial, poucos povos indígenas
procuravam espontaneamente os aldeamentos.
Os missionários devem realmente ter sido vistos pelos
nativos, em muitas ocasiões, como aqueles brancos
que lhes concediam um tratamento diferenciado,
mais brando, chegando mesmo a protegê-los dos
colonos, que pretendiam escravizá-los.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:
(A) F, V, F, V.
(B) V, F, V, F.
(C) V, V, F, F.
(D) F, F, V, V.
02. O mais antigo teatro do Ceará é o:
(A) Teatro da Ribeira dos Icós.
(B) Teatro São João.
(C) Theatro José de Alencar.
(D) Teatro São José.
03. O primeiro município brasileiro a libertar todos os seus
escravos foi a cidade cearense de:
(A) Independência.
(B) Caridade.
(C) Eusébio.
(D) Redenção.
04. Educador paulista, um dos principais nomes do movimento
pedagógico conhecido como Escola Nova, que foi o responsável
pela reorganização da instrução pública do Ceará, na década de
1920:
(A) Anísio Teixeira.
(B) Fernando Azevedo.
(C) Lourenço Filho.
(D) Gustavo Capanema.
05. Jornalista, político e historiador cearense, divulgador da
história e do folclore nordestinos, que aderiu ao Integralismo e
defendia abertamente o preconceito contra os judeus:
(A) Yaco Fernandes.
(B) Gustavo Barroso.
(C) Guilherme Studart.
(D) Parsifal Barroso.

1 de 4

PMF - IMPARH

06. Escritor cearense, autor do romance Aldeota, que dedicou
sua vida à literatura e à militância política de esquerda:
(A) Fran Martins.
(B) Jáder de Carvalho.
(C) Moreira Campos.
(D) Milton Dias.
07. A Teoria da Relatividade Geral – formulada pelo físico alemão
Albert Einstein, em 1915 - previa matematicamente que os raios
luminosos provenientes das estrelas deveriam sofrer uma
deflexão ou entortamento, ao passarem próximo de um corpo de
grande massa – como o nosso sol, por exemplo. Essa previsão foi
confirmada em 29 de maio de 1919, quando um eclipse total do
sol foi observado e fotografado por uma equipe de cientistas
britânicos, na cidade cearense de:
(A) Crato.
(B) Quixadá.
(C) Sobral.
(D) Aracati.
08. “Contudo, serão os tombamentos federais dos sítios
históricos cearenses a realização de maior envergadura da
década [de 1990]. Efetuados de forma tardia e protegendo
trechos de cidades já bastante prejudicadas pela
descaracterização e destruição de vários edifícios e espaços
significativos, iniciam-se com o de Icó, em 1998.” (DUARTE JR.,
Romeu. “O patrimônio cultural cearense”. In: CAMPOS, Fábio e
LEAL, Jocélio (eds.). Anuário do Ceará 2017-2018. Fortaleza:
Grupo de Comunicação O POVO, p. 634).
Além do de Icó, foram também tombados, pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), os sítios
históricos das cidades cearenses de:
(A) Sobral, Aracati e Viçosa do Ceará.
(B) Caucaia, Pacatuba e Maracanaú.
(C) Aquiraz, Quixadá e Eusébio.
(D) Crato, Juazeiro do Norte e Iguatu.
09. Em maio passado, o drama A Vida Invisível de Euridice
Gusmão venceu a mostra Um Certo Olhar, a segunda mais
importante do Festival de Cannes, na França. O filme foi dirigido
pelo(a) cineasta cearense:
(A) Anna Muylaert.
(B) Cao Hamburger.
(C) Beto Brant.
(D) Karim Ainouz.
10. Assinale o item que contém apenas formações geológicas
sedimentares, localizadas no Ceará.
(A) Chapada da Ibiapaba, Chapada do Araripe, Chapada do Apodi.
(B) Serra da Meruoca, Serra de Uruburetama, Serra de
Maranguape.
(C) Chapada dos Parecis, Chapada dos Veadeiros, Chapada dos
Guimarães.
(D) Maciço de Baturité, Serra de Aratanha, Serra de Maranguape.
11. Rio que nasce em território cearense, mas deságua no Rio
Parnaíba, no Piauí, e cujas águas foram recentemente poluídas
por uma empresa de mineração:
(A) Potengi.
(B) Poti.
(C) Piranhas.
(D) Mundaú.
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12. Também conhecido como Açude Presidente Juscelino
Kubitschek, suas obras foram concluídas em 1961, tendo sido o
maior reservatório do Ceará até a construção do Açude
Castanhão, em 2003:
(A) Gavião.
(B) Pentecoste.
(C) Orós.
(D) Araras.
13. Marque a opção que contém a associação correta entre uma
praia e a sub-região do litoral cearense em que ela se situa.
(A) Timbau – Leste.
(B) Pontal do Maceió – Região Metropolitana de Fortaleza.
(C) Cumbuco – Oeste.
(D) Jericoacoara – Extremo Oeste.
14. Sigla de uma Universidade cearense que NÃO é mantida pelo
Governo do Ceará:
(A) Uece.
(B) Urca.
(C) UVA.
(D) Unilab.
15. Produto bastante exportado pelo Ceará:
(A) Gás natural.
(B) Trigo.
(C) Melão.
(D) Carvão.
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO BRASIL
16. “O plantio e processamento da cana-de-açúcar e sua
transformação em açúcar de várias qualidades e melado haviam
sido ensaiados pelos portugueses durante quase um século no
Algarve e nas ilhas atlânticas. (...). Na [ilha da] Madeira, já na
década de 1460, o cultivo da cana-de-açúcar substituiu o de
cereais”. (MOTA, Carlos, Guilherme e LOPEZ, Adriana. História do
Brasil: uma interpretação. 5.ed. São Paulo: Editora 34, 2016, p.
90-91).
Sobre o cultivo e processamento da cana-de-açúcar no Brasil
Colônia, é correto afirmar.
(A) No fim da Idade Média, o açúcar já era um artigo de consumo
de massa na Europa.
(B) O cultivo e processamento da cana-de-açúcar, no Brasil
Colônia, podem ser considerados uma forma de
agromanufatura.
(C) O açúcar constituiu, durante quase dois séculos, a maior fonte
de riqueza da América Portuguesa, até ser suplantado pelo
ouro, descoberto em Minas Gerais no final do século XVII.
(D) No final de século XVI, as capitanias de São Vicente e Rio de
Janeiro já concentravam o maior número de engenhos de
açúcar na Colônia.
17. Ditador paraguaio que ordenou a invasão do território
brasileiro pelo exército de seu país, dando início à Guerra do
Paraguai (1865-1870):
(A) Juan Manuel Rosas.
(B) Bartolomé Mitre.
(C) José Rodrigues Francia.
(D) Solano López.
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18. Presidente da Província da Paraíba e candidato à vicepresidência da República pela chapa da Aliança Liberal, seu
assassinato contribuiu para desencadear a Revolução de 1930:
(A) João Dantas.
(B) João Pessoa.
(C) José Pereira.
(D) Epitácio Pessoa.
19. Bispo cearense, um dos principais nomes da ala progressista
da Igreja Católica, que idealizou a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) e chegou a ser cotado para receber o
Prêmio Nobel da Paz.
(A) D. Antônio Fragoso.
(B) D. José Delgado.
(C) D. Hélder Câmara.
(D) D. José Tupinambá da Frota.
20. Economista mato-grossense, um dos principais nomes da
escola monetarista no Brasil, que foi Ministro do Planejamento
durante o Governo Castello Branco (1964 – 1967) e o principal
responsável pela criação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS):
(A) Roberto Campos.
(B) Otávio Gouveia de Bulhões.
(C) Delfim Netto.
(D) Mário Henrique Simonsen.
21. NÃO compôs a Junta Militar que governou o Brasil em 1969:
(A) Augusto Rademaker.
(B) Márcio de Sousa e Melo.
(C) Olímpio Mourão Filho.
(D) Lira Tavares.
22. Político de esquerda que fundou a Aliança da Libertação
Nacional (ALN), organização que desencadeou a guerrilha urbana
em São Paulo e no Rio de Janeiro, tendo sido morto pelas forças
de repressão em 1969:
(A) José Genoíno Neto.
(B) Carlos Marighella.
(C) Alfredo Sirkis.
(D) Carlos Lamarca.
23. Dois grandes jornais cariocas que encerraram suas atividades
durante a Ditadura Militar:
(A) Jornal do Brasil e O Dia.
(B) Gazeta de Notícias e O Estado.
(C) A Ordem e Zero Hora.
(D) Última Hora e Correio da Manhã.
24. Organização de inspiração católica e conservadora, fundada
no Brasil em 1960, pelo professor e jornalista Plínio Corrêa de
Oliveira, tendo como principal objetivo combater as ideias
maçônicas e comunistas:
(A) Tradição, Família e Propriedade.
(B) Renovação Carismática Católica.
(C) Ação Católica.
(D) Movimento de Cursilhos da Cristandade.
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25. Sobre alguns dos principais produtos agrícolas brasileiros, é
correto afirmar.
(A) Originário da Índia, o café foi introduzido, no século XVIII, na
Amazônia brasileira, onde seu cultivo obteve grande sucesso.
(B) Atualmente, a soja e seus derivados (principalmente óleos)
ocupam o segundo lugar no volume total das vendas de
produtos agropecuários brasileiros, perdendo apenas para o
café.
(C) A Zona da Mata nordestina continua sendo a maior região
produtora de cana-de-açúcar no Brasil.
(D) O algodão produzido no Brasil destina-se à exportação e às
indústrias têxtil e alimentícia (produção de óleo comestível).
26. Acerca dos tipos de clima existentes no Brasil, marque a
opção certa.
(A) As precipitações que ocorrem no domínio do clima equatorial
são, em sua maioria, chuvas orográficas ou de relevo.
(B) O clima tropical continental é um clima tropical típico, ou seja,
semiúmido, com uma estação chuvosa e outra seca.
(C) As maiores médias pluviométricas anuais registradas no Brasil
ocorrem no domínio do clima tropical semiárido.
(D) O clima subtropical abrange a porção do território brasileiro
localizada ao sul do tropico de Câncer.
27. A respeito da bacia hidrográfica amazônica, assinale a opção
correta.
(A) Mais da metade da superfície da bacia Amazônica encontrase em território brasileiro.
(B) De acordo com novas medições feitas por meio de imagens
de satélites, o Amazonas é considerado atualmente o
segundo maior rio do mundo, tanto em extensão quanto em
vazão (ou volume de água), ultrapassado apenas pelo rio Nilo.
(C) O Amazonas é um típico rio de planalto, sendo encontradas
várias quedas d’água ao longo de todo o seu percurso.
(D) O potencial hidráulico da bacia Amazônica é considerado o
segundo maior do País, superado apenas pelo da bacia do
Paraná.
28. “O conceito de bioma, portanto, diz respeito a um imenso
ecossistema, uma paisagem natural, geralmente definida pela
vegetação (taiga, savana, pradaria, entre outras), que abrange
uma área de milhares – ou milhões – de quilômetros quadrados.
No imenso território brasileiro, existem vários biomas ou
paisagens vegetais.” (VESENTINI, J. Wiliam e VLACH, Vânia.
Geografia. O espaço social e o espaço brasileiro. 2. ed. São Paulo:
Ática, 2015, p. 173).
Sobre alguns biomas brasileiros, marque o item correto.
(A) A mata de igapó abrange a maior parte da floresta
Amazônica.
(B) A mata Atlântica, ou floresta latifoliada tropical, corresponde,
mais ou menos, ao domínio do clima tropical continental.
(C) Na Caatinga, apenas o juazeiro, com suas raízes muito
profundas que conseguem captar a água no subsolo, e
algumas palmeiras não perdem as folhas durante a estação
seca.
(D) A Caatinga é uma vegetação que possui plantas higrófilas,
principalmente cactáceas, como o mandacaru e o xiquexique.
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29. Acerca de algumas sub-regiões do Nordeste, assinale a
proposição verdadeira.
(A) No Meio-Norte, os índices pluviométricos são elevados na
porção leste e vão diminuindo em direção ao oeste.
(B) O Sertão, imensa área interior no Nordeste brasileiro,
abrange a maior parte da superfície dessa região, além de
abrigar a maior parcela de sua população.
(C) A principal atividade econômica do Sertão nordestino é a
pecuária intensiva.
(D) De 1979 a 1984, ocorreu uma violenta seca, a maior do século
XX, segundo muitos.
30. Assinale dentre os itens abaixo, o que contém a associação
correta entre um importante teatro brasileiro e a cidade em que
ele se localiza.
(A) Teatro Santa Isabel – Salvador.
(B) Teatro Vila Velha – Recife.
(C) Teatro Municipal – São Paulo.
(D) Palácio das Artes – Rio de Janeiro.
ATUALIDADES
31. Teólogo e filósofo colombiano, naturalizado brasileiro, e de
ideias políticas de extrema direita, que esteve à frente do
Ministério da Educação até ser demitido do cargo pelo
Presidente Jair Bolsonaro, em abril deste ano:
(A) Ricardo Vélez Rodríguez.
(B) Abraham Weintraub.
(C) Renato Janine Ribeiro.
(D) Paulo Renato de Souza.
32. Diplomata gaúcho e atual Ministro das Relações Exteriores,
defende posições controvertidas, como a afirmação de que o
Nazismo e o Fascismo foram regimes políticos “de esquerda”:
(A) Celso Amorim.
(B) Ernesto Araújo.
(C) Celso Lafer.
(D) Paulo Sérgio Pinheiro.
33. Vice-Presidente brasileiro, que realizou uma viagem de seis
dias à China, em maio passado, considerada decisiva para as
relações do Brasil com a potência asiática:
(A) Gal. Augusto Heleno.
(B) Gal. Santos Cruz.
(C) Gal. Rêgo Barros.
(D) Gal. Hamilton Mourão.
34. Por meio de um decreto assinado pelo Presidente Jair
Bolsonaro, em maio do presente ano, uma série de categorias
profissionais passou a ter direito ao porte de arma. Embora tal
decreto precise ser submetido ao exame do Congresso Nacional,
pode-se dizer que, de acordo com a sua redação original, NÃO
fazem parte dessa lista de categorias os:
(A) políticos.
(B) jornalistas da área policial.
(C) professores.
(D) motoristas de veículos de carga.
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35. Em março do corrente ano, o Presidente Jair Bolsonaro
realizou uma visita oficial de três dias aos Estados Unidos.
Assinale, dentre os itens abaixo, o que de fato contém um
resultado dessa viagem diplomática.
(A) Bolsonaro permitiu que turistas de Estados Unidos, Austrália,
Canadá e Japão entrem no Brasil sem visto, mas exigiu que
esses países ajam da mesma forma em relação aos turistas
brasileiros.
(B) O Presidente norte-americano, Donald Trump, comprometeu-se a apoiar a entrada do Brasil na Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), sem
exigir nada em troca de seu colega brasileiro.
(C) O Brasil assinou acordo que permite aos Estados Unidos
lançar satélites do Centro do Lançamentos de Alcântara, no
Maranhão, que passou a ser um enclave sob jurisdição norteamericana.
(D) O Brasil passou a ser considerado um aliado prioritário dos
Estados Unidos fora da OTAN, a aliança militar liderada pelos
norte-americanos.
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40. “_________________ é um corpo celeste infinitamente
denso, do qual nada, nem mesmo partículas que se movem à
velocidade da luz, podem escapar – tendo sido um deles
fotografado pela primeira vez em abril de 2019.”
Assinale, dentre os itens abaixo, o que contém o nome ou a
expressão que melhor completa a lacuna da frase acima.
(A) Exoplaneta.
(B) Buraco Negro.
(C) Quasar.
(D) Pulsar.

36. Deputado federal venezuelano e líder do partido Vontade
Popular, que, em janeiro de 2019, autoproclamou-se Presidente
da Venezuela, sendo reconhecido “presidente interino” por
vários países, incluindo os Estados Unidos e o Brasil:
(A) Nicolás Maduro.
(B) Leopoldo López.
(C) Juan Guaidó.
(D) Lenín Moreno.
37. Nome pelo qual ficaram conhecidos os manifestantes que,
desde outubro do ano passado, têm ido às ruas protestar contra
as reformas propostas pelo presidente francês Emmanuel
Macron:
(A) “falange vermelha”.
(B) “coletes amarelos”.
(C) “caras-pintadas”.
(D) “descamisados”.
38. Primeira-ministra britânica que, em maio deste ano, anunciou
sua renúncia, sem que tenha conseguido concretizar o que
pretendia, isto é, a saída do Reino Unido da União Europeia:
(A) Theresa May.
(B) Angela Merkel.
(C) Michelle Bachelet.
(D) Margareth Thatcher.
39. Cantor, compositor, romancista e teatrólogo brasileiro,
agraciado, em maio de 2019, com o Prêmio Camões, principal
troféu da literatura de Língua Portuguesa.
(A) Chico Buarque.
(B) Caetano Veloso.
(C) Gilberto Gil.
(D) Milton Nascimento.
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