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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

ÁREA I - HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO CEARÁ 
 
01. Sobre o povoamento e a economia do Ceará no Período 
Colonial, é correto afirmar. 
(A) O Ceará foi uma das primeiras áreas do Nordeste brasileiro a 

serem conquistadas pelos europeus.  
(B) As terras cearenses foram das que mais receberam ciganos 

deportados de Portugal. 
(C) A ação catequética dos padres jesuítas, por incluir práticas 

como a dança, a música e o teatro, obteve resultados 
positivos com todas as tribos indígenas.  

(D) A atividade pecuarista, base da economia cearense no 
Período Colonial, exigia grande quantidade de mão de obra.  

 
02. A respeito da efervescência intelectual no Ceará, durante a 
segunda metade do século XIX, e, em especial, sobre a chamada 
Academia Francesa, marque a opção correta. 
(A) Nessa época, os intelectuais cearenses importavam, 

diretamente da Europa, as teorias que pareciam mais 
progressistas e modernas, tais como o positivismo, o 
evolucionismo e o marxismo.  

(B) A Academia Francesa, que recebeu esse nome porque seus 
membros liam e discutiam, sobretudo, autores franceses, 
procurou dar continuidade, no Ceará, ao projeto literário e 
filosófico do Romantismo.  

(C) Alguns membros da Academia Francesa, também maçons, 
ajudaram a fundar o jornal Fraternidade, que serviu de 
trincheira da Maçonaria cearense na defesa das ideias 
liberais e laicas.  

(D) A Igreja Católica deu total apoio à Escola Popular, tentativa 
de formação intelectual do proletariado, patrocinada pela 
Academia Francesa.  

 
03. Médico, historiador e líder católico cearense, que participou 
ativamente do movimento abolicionista e foi autor de obras 
essenciais para o estudo da História do Ceará: 
(A) Barão de Studart. 
(B) Raimundo Girão. 
(C) Gustavo Barroso. 
(D) Djacir Menezes. 

 
04. Marque o item verdadeiro sobre a biografia do Padre Cícero 
Romão Baptista. 
(A) Padre Cícero era filho de um camponês pobre. 
(B) Durante seus estudos no Seminário da Prainha, em 

Fortaleza, Cícero teve alguns atritos com seus superiores.  
(C) Juazeiro do Norte já era uma das maiores cidades do Cariri 

cearense quando o Padre Cícero decidiu ir residir lá.  
(D) Considerado bom conselheiro e sacerdote fiel ao voto de 

castidade, o Padre Cícero tornou-se popular, no início de seu 
sacerdócio, principalmente por nada cobrar para ministrar 
sacramentos, como casamentos e batismos. 

 
05. Jornal fundado em 1922, pela Arquidiocese de Fortaleza, 
com o objetivo de divulgar ideias católicas tradicionais: 
(A) O Nordeste. 
(B) Gazeta de Notícias. 
(C) O Unitário. 
(D) Correio do Ceará. 
 

 
06. “Nas décadas iniciais do século XX, formou-se no Ceará uma 
comunidade religiosa que, baseada em princípios cristãos e 
trabalho coletivo, diferenciava-se da estrutura latifundiária e do 
mandonismo coronelístico nordestino. Foi o Caldeirão, 
comunidade liderada pelo beato José Lourenço, seguidor do Pe. 
Cícero e praticante do catolicismo popular típico da região. Não 
por acaso, estudiosos chegaram a comparar o Caldeirão a uma 
espécie de Canudos em tamanho menor...” (FARIAS, Airton de. 
História do Ceará. 7ª ed. Fortaleza: Armazém da Cultura, 2015, 
p. 415). 
Escreva V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso o que se 
afirma nos itens abaixo sobre o Caldeirão. 
 

(       ) Assim como o Pe. Cícero, o beato Zé Lourenço era 
natural do Crato. 

(       ) A expedição da polícia militar, enviada para dissolver a 
comunidade do Caldeirão, encontrou lá uma grande 
quantidade de armas. 

(       ) Alguns policiais apossaram-se de parte dos bens da 
comunidade. 

(       ) Muitos ex-habitantes do Caldeirão foram mortos na 
Chapada do Araripe, onde tinham se estabelecido. 

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

 
07. NÃO foi Prefeito de Fortaleza durante o Regime Militar: 
(A) José Walter. 
(B) Antônio Cambraia. 
(C) Vicente Fialho. 
(D) Evandro Ayres de Moura. 

 
08. O primeiro trecho do Eixão das Águas, conjunto de obras de 
engenharia que realiza a transposição das águas do Açude 
Castanhão para a região metropolitana de Fortaleza e para o 
Complexo Industrial e Portuário do Pecém, foi inaugurado 
durante o governo de: 
(A) Ciro Gomes. 
(B) Tasso Jereissati. 
(C) Camilo Santana. 
(D) Cid Gomes. 
 
09. Cineasta cearense, diretor das comédias Cine Holliúdy e O 
Shaolin do Sertão, dois grandes sucessos de público:  
(A) Rosemberg Cariry. 
(B) Halder Gomes. 
(C) Wolney Oliveira. 
(D) Glauber Filho. 

 
10. A represa construída no leito do Rio Jaguaribe, durante o 
governo de Tasso Jereissati, foi o açude de: 
(A) Quixeramobim. 
(B) Banabuiú. 
(C) Gavião. 
(D) Castanhão. 
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11. Bairro não turístico de Fortaleza, que possui um Centro 
Cultural mantido pelo governo do Estado do Ceará: 
(A) Siqueira. 
(B) Álvaro Weyne. 
(C) Bom Jardim. 
(D) Conjunto Ceará. 

 
12. NÃO é um jornal impresso em Fortaleza, atualmente: 
(A) O Povo. 
(B) Tribuna do Ceará. 
(C) Diário do Nordeste. 
(D) O Estado. 

 
13. Se você estiver na Cidade dos Funcionários e desejar ir de 
carro para o Papicu, a melhor opção é seguir pela avenida: 
(A) Washington Soares. 
(B) Raul Barbosa. 
(C) Aguanambi. 
(D) Mister Hull. 

 
14. Edificação localizada em Fortaleza, tombada pelo Governo 
Federal e considerada patrimônio histórico nacional: 
(A) Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. 
(B) Mercado da Aerolândia. 
(C) Casa do Português. 
(D) Santa Casa de Misericórdia. 
 

15. O Parque do Cocó é uma Unidade de Conservação da 
Natureza classificada como: 
(A) Parque Estadual. 
(B) Parque Nacional. 
(C) Estação Ecológica. 
(D) Reserva Biológica. 

 
ÁREA II - HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO BRASIL 

 
16. Militar e administrador português, que comandou a 
primeira expedição colonizadora do Brasil e fundou São Vicente, 
a primeira vila brasileira: 
(A) Gaspar de Lemos. 
(B) Gonçalo Coelho. 
(C) Cristóvão Jacques. 
(D) Martim Afonso de Sousa. 
 

17. Bandeirante paulista que comandou a expedição que 
destruiu o Quilombo dos Palmares, ficando conhecido como “o 
maior assassino do Brasil”: 
(A) Tomé de Sousa. 
(B) Duarte da Costa. 
(C) Domingos Jorge Velho. 
(D) Mem de Sá. 
 

18. Monarca portuguesa que condenou Tiradentes à morte por 
enforcamento: 
(A) Carlota Joaquina. 
(B) Maria I. 
(C) Leopoldina. 
(D) Teresa Cristina. 
 
 
 
 

19. O movimento separatista fundado por David Canabarro, em 
Santa Catarina, foi denominado República:  
(A) Juliana. 
(B) de Saló. 
(C) de Weimar. 
(D) de Curitiba. 
 

20. Ministro da Educação, durante a Era Vargas, que projetou a 
reforma do ensino secundário: 
(A) Gustavo Capanema. 
(B) Felinto Müller. 
(C) Francisco Campos. 
(D) José Américo de Almeida. 
 

21. Político e jornalista fluminense que foi governador eleito do 
Estado da Guanabara, tendo sido também um dos principais 
articuladores civis do Movimento de 1964: 
(A) Juarez Távora. 
(B) Carlos Lacerda. 
(C) Plínio Salgado. 
(D) Ademar de Barros. 
 

22. Jornalista e professor universitário que foi torturado e 
morto nas dependências do DOI-CODI de São Paulo: 
(A) Manoel Fiel Filho. 
(B) Samuel Wainer. 
(C) Vladimir Herzog. 
(D) Hélio Fernandes. 
 

23. Deputado federal pelo PMDB de Mato Grosso, autor de uma 
proposta de emenda constitucional que pretendia restaurar as 
eleições diretas para a Presidência da República: 
(A) Marcio Moreira Alves. 
(B) Ulysses Guimarães. 
(C) Rubens Paiva. 
(D) Dante de Oliveira. 
 

24. Assinale a opção que contém a sequência cronológica 
correta de fatos da história da República brasileira. 
(A) Diretas Já - Lei de Anistia - Plano Cruzado - renúncia de 

Collor. 
(B) Lei de Anistia - Diretas Já - Plano Cruzado - renúncia de 

Collor. 
(C) Plano Cruzado - Lei de Anistia - Diretas Já - renúncia de 

Collor. 
(D) Lei de Anistia - Diretas Já - renúncia de Collor - Plano 

Cruzado. 
 

25. Sobre a atual geografia das indústrias no Brasil, é correto 
afirmar. 
(A) A partir dos anos 1970, passou a haver um movimento de 

concentração industrial nas regiões metropolitanas de São 
Paulo e do Rio de Janeiro. 

(B) O “núcleo duro” da indústria (mecânica, de material 
eletroeletrônico e química) está sendo retido no chamado 
“novo polígono industrial”, uma área que vai do Ceará até a 
Bahia. 

(C) O Nordeste possui os melhores fatores locacionais (como 
infraestrutura, mercado de trabalho e sistema universitário) 
do País. 

(D) Existe um conjunto de indústrias leves, predominantemente 
alimentícia, têxtil e de calçados, que vem sendo transferido 
para os estados nordestinos, devido à mão de obra barata e 
a uma vasta gama de incentivos. 
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26. A respeito da estrutura fundiária e da reforma agrária no 
Brasil, marque a opção correta. 
(A) A concentração de terras no Brasil é uma das mais baixas do 

mundo. 
(B) Em 1850, quando teve fim o tráfico de escravos, a 

Monarquia brasileira, em vez de impedir o acesso a terra, 
abriu o território do país para quem quisesse ocupá-lo. 

(C) Ao contrário do que ocorre no Brasil, nos países da Europa, 
Ásia e América do Norte predomina o latifúndio. 

(D) No Brasil, grande parte das migrações tem como causa 
problemas agrários. 

 

27. Acerca do problema do trabalho informal no Brasil, assinale 
o item verdadeiro. 
(A) A maioria dos brasileiros que trabalha no mercado informal 

não dispõe das proteções das leis trabalhistas ou 
previdenciárias. 

(B) Existe, no Brasil, uma carência de mão de obra pouco 
qualificada. 

(C) Parte dos brasileiros que vivem na informalidade é 
composta por pessoas que trabalham por conta própria. 

(D) No Brasil, a maior parte das empresas formalmente 
estabelecidas é constituída por empresas de grande porte. 

 

28. “O maior incentivo à vinda de imigrantes foi a abolição da 
escravatura (1888)... O período áureo da imigração para o Brasil 
deu-se de 1850 a 1934, quando diminui muito por causa, 
principalmente, da Constituição daquele ano, que estabeleceu 
certas medidas restritivas à vinda de estrangeiros. As maiores 
entradas anuais de imigrantes ocorreram de 1888 a 1914–1918 
(anos da Primeira Guerra Mundial)”. (VESENTINI, José William. 
Brasil. Sociedade e espaço. 32ª ed. São Paulo: Ática. 2012, p. 
227).  
Sobre os grupos de imigrantes vindos para o Brasil, marque a 
opção correta. 
(A) Os italianos vieram principalmente para Santa Catarina 

(cidades como Blumenau e Joinville). 
(B) Os alemães radicaram-se, sobretudo, na Liberdade, bairro da 

cidade de São Paulo. 
(C) Os eslavos (como poloneses e ucranianos) fixaram-se 

notadamente em Curitiba, no Paraná. 
(D) Os chineses radicaram-se, sobretudo, no Pará, onde cultivam 

pimenta-do-reino. 
 

29. Assinale a opção que contém a associação correta entre um 
Estado brasileiro e sua capital. 
(A) Mato Grosso do Sul - Campo Grande. 
(B) Acre - Rio Grande. 
(C) Rondônia - Porto Belo. 
(D) Roraima - Bela Vista. 
 

30. NÃO é um prato típico da cozinha mineira: 
(A) Tutu. 
(B) Tacacá. 
(C) Pão de queijo. 
(D) Porco à pururuca. 
 

ÁREA III - ATUALIDADES 
 

31. Partido a que pertence o presidente Jair Bolsonaro: 
(A) PSC. 
(B) PSL. 
(C) PSD. 
(D) PDS. 

32. O vice do presidente Jair Bolsonaro é: 
(A) Gal. Augusto Heleno. 
(B) Paulo Guedes. 
(C) Gal. Hamilton Mourão. 
(D) Mozart Neves Ramos. 
 
33. O(A) Ministro(a) da Educação do Governo Bolsonaro é: 
(A) Ricardo Vélez Rodriguez. 
(B) Janaína Paschoal. 
(C) Marcos Pontes. 
(D) Onyx Lorenzoni. 
 
34. Atual presidente do Supremo Tribunal Federal (STF): 
(A) Luís Roberto Barroso. 
(B) Edson Fachin. 
(C) Alexandre de Moraes. 
(D) Dias Toffoli. 
 
35. O governador mais votado, proporcionalmente, nas eleições 
do ano passado, foi: 
(A) Ronaldo Caiado. 
(B) Antônio Anastasia. 
(C) Camilo Santana. 
(D) Arthur Virgílio Neto. 
 
36. Os dois senadores eleitos pelo Ceará, no ano passado, 
foram: 
(A) Cid Gomes e Eunício Oliveira. 
(B) Inácio Arruda e Tasso Jereissati. 
(C) Cid Gomes e José Pimentel. 
(D) Cid Gomes e Eduardo Girão. 
 
37. Deputado(a) Federal, pelo Ceará, mais votado(a) em 2018: 
(A) Capitão Wagner. 
(B) Célio Studart. 
(C) Luizianne Lins. 
(D) José Guimarães. 
 
38. Atual Presidente da Turquia, que superou uma tentativa de 
golpe militar contra seu governo e é autor de uma série de 
declarações bastante polêmicas: 
(A) Khalil Gibran. 
(B) Recep Erdogan. 
(C) Mehmet Ali Agca. 
(D) Mustafa Kemal Ataturk. 
 
39. Está no poder, na Itália, uma coalizão formada por um 
movimento “populista” e “antissistema”, e outro de extrema 
direita. Esses dois movimentos chamam-se, respectivamente: 
(A) Movimento por um Mundo Melhor e Liga Norte. 
(B) Movimento Podemos e Frente Nacional. 
(C) Movimento 5 Estrelas e Liga Norte. 
(D) Movimento 5 Estrelas e União Democrata-Cristã. 
 
40. Sonda norte-americana que pousou em Marte, em 
novembro de 2018, após viajar por sete meses pelo espaço: 
(A) Viking. 
(B) Soyuz. 
(C) Mir. 
(D) InSight. 


