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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO CEARÁ 
 
01. O navegador espanhol Vicente Yáñez Pinzón esteve no 
litoral cearense em janeiro de 1500, antes, portanto, da 
chegada de Pedro Álvares Cabral a Porto Seguro, na Bahia. Ele, 
no entanto, não tomou posse da terra, por sabê-la pertencente 
a Portugal, pelo Tratado de Tordesilhas. Os historiadores 
acreditam que o local de chegada de Pinzón ao Ceará foi a 
Ponta do Mucuripe ou, segundo outra hipótese, a Ponta: 
(A) de Jericoacoara. 
(B) do Seixas. 
(C) Grossa. 
(D) Negra. 

 
02. Sobre as Missões Jesuíticas no Ceará, é correto afirmar. 
(A) Desde o início da colonização, os índios da Chapada da 

Ibiapaba tiveram um relacionamento amistoso com os 
jesuítas. 

(B) No final do século XVII, os jesuítas conseguiram fundar 
aquele que se tornaria depois um dos maiores aldeamentos 
do Brasil, a Missão da Ibiapaba, no local onde se situa 
atualmente a cidade do Crato. 

(C) As aldeias jesuíticas possuíam instrumentos de punição, 
como o tronco, no qual eram presos ou açoitados os índios 
indisciplinados. 

(D) Os jesuítas introduziram também as missões ambulantes ou 
itinerantes, em que os padres visitavam de tempos em 
tempos as vilas e povoados do interior, para ministrar os 
sacramentos. 

 
03. Acerca da sociedade cearense, no Período Colonial, marque 
a alternativa correta. 
(A) As elites cearenses eram tão ricas quanto as 

pernambucanas e baianas. 
(B) Distantes das autoridades portuguesas, sediadas no litoral 

cearense, os grandes proprietários de terras do interior 
sentiam-se e agiam como senhores quase absolutos das 
áreas onde residiam. 

(C) Havia uma grande diferença entre as vestimentas, a mobília 
e os hábitos alimentares de fazendeiros, de um lado, e 
vaqueiros e agregados, de outro.  

(D) A forte presença do aparelho policial-judiciário tornava 
raros e desnecessários o porte e o uso de armas pelos 
sertanejos, em seu dia a dia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. “Tradicionalmente denomina-se Primeira República o 
período da História do Brasil compreendido entre 1889 e 
1930... Um dos mecanismos para conservar o poder das classes 
dominantes na Primeira República foi a Política dos 
Governadores... Assim, houve uma tendência à perpetuação 
daqueles que governavam os estados. Surgem, nesses, 
poderosas oligarquias que detêm monoliticamente (sozinhas, 
de forma ininterrupta) o poder por dez, quinze ou mais anos. 
Foi o caso dos Accioly, no Ceará.” (FARIAS, Airton de. História 
do Ceará. 7 ed. Fortaleza: Armazém da Cultura, 2015, p. 290).   
Escreva V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso o que se 
afirma nos itens abaixo, sobre a Oligarquia de Nogueira Accioly. 

 
(       ) Promotor público e depois juiz de Direito, Nogueira 

Accioly voltou-se para a política devido, sobretudo, a 
seu casamento com a filha do senador Thomaz 
Pompeu de Sousa Brasil, líder do Partido Liberal no 
Ceará. 

(       ) Accioly estruturou uma oligarquia autoritária, 
nepótica, corrupta e violenta que só deixou o poder 
em 1912, quando foi deposta por uma revolta 
popular, verdadeira guerra civil. 

(       ) Com o início do século XX, intensificou-se a luta 
política entre a oligarquia acciolina e as pequenas, 
mas combativas oposições, centradas, 
principalmente, em municípios do interior, como 
Sobral e Juazeiro do Norte. 

(       ) Tendo trabalhado como advogado para o 
comendador Accioly desde o início da carreira 
política deste, o jornalista João Brígido permaneceu 
sendo, até o fim, o maior aliado do oligarca na 
Imprensa. 

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

 
05. Escritor naturalista cearense, autor do romance Dona 
Guidinha do Poço, história de ciúme e vingança que foi esquecida 
durante mais de cinquenta anos, até ser redescoberta na década 
de 1950, por críticos literários do Centro-Sul do País: 
(A) Oliveira Paiva. 
(B) Antônio Sales. 
(C) Rodolfo Teófilo. 
(D) Adolfo Caminha. 

 
06. Intelectual cearense, nascido em Maranguape, em 1853, que 
se tornou um dos mais conceituados historiadores brasileiros, 
tendo renovado os estudos na área de História: 
(A) Jackson de Figueiredo. 
(B) Oliveira Viana. 
(C) Capistrano de Abreu. 
(D) Clóvis Bevilácqua. 
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07. Um dos mais importantes nomes da Filosofia brasileira, 
nascido em São Benedito, no Ceará, em 1862, foi por muitos anos 
professor de Filosofia no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, além 
de autor de extensa obra: 
(A) Tobias Barreto. 
(B) Silvio Romero. 
(C) José Veríssimo. 
(D) Farias Brito. 

 
08. Compositor cearense que se tornou um dos nomes mais 
importantes da Música Erudita brasileira, sendo o autor da 
música do Hino do Ceará e do arranjo oficial do Hino Nacional 
Brasileiro: 
(A) José Maurício Nunes Garcia. 
(B) Eleazar de Carvalho. 
(C) Alberto Nepomuceno. 
(D) Orlando Leite. 

 
09. Fotojornalista cearense que se tornou o primeiro fotógrafo 
de guerra brasileiro, como enviado especial da revista O 
Cruzeiro para cobrir a Guerra da Coreia, em 1951: 
(A) Luciano Carneiro. 
(B) Pinto Martins. 
(C) Gentil Barreira. 
(D) Sebastião Salgado. 

 
10. Afluente da margem esquerda do rio Jaguaribe: 
(A) Banabuiú. 
(B) Coreaú. 
(C) Curu. 
(D) Choró. 

 
11. Com 1.154 metros de altitude e localizado entre os 
municípios de Catunda e Monsenhor Tabosa, o ponto 
culminante do Ceará é o Pico: 
(A) da Bandeira. 
(B) da Serra Branca. 
(C) 31 de Março. 
(D) Alto. 

 
12. O Açude Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, que 
foi por muito tempo o maior reservatório de água do Ceará, é 
mais conhecido como Açude: 
(A) do Cedro. 
(B) Castanhão. 
(C) Araras. 
(D) de Orós. 
 
13. Marque, dentre as opções abaixo, a única que contém o 
nome de um rio cearense. 
(A) Salgado. 
(B) Gurupi. 
(C) Mearim. 
(D) Ceará-Mirim. 

 
14. É um município cearense: 
(A) Oeiras. 
(B) Caicó. 
(C) Exu. 
(D) Granjeiro. 

 
 

15. É o segundo mais populoso município cearense, superado 
apenas por Fortaleza: 
(A) Juazeiro do Norte. 
(B) Caucaia. 
(C) Sobral. 
(D) Maracanaú. 

 
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO BRASIL 

 
16. Doenças infectocontagiosas que foram trazidas para o Brasil 
pelos primeiros colonizadores europeus, causando uma grande 
mortandade entre as populações indígenas, que não possuíam 
anticorpos contra elas: 
(A) Labirintite e Presbiopia. 
(B) Diverticulite e Esquistossomose. 
(C) Gripe e Varíola. 
(D) Lúpus Eritematoso e Esclerose Múltipla. 
 

17. Pandemia ocorrida entre 1918 e 1920, que se dividiu em três 
ondas de contágio e ocasionou a morte de pelo menos 35.000 
pessoas somente no Brasil: 
(A) Peste Negra. 
(B) Gripe Suína. 
(C) Ebola. 
(D) Gripe Espanhola. 
 
18. Em meados da década de 1930, ocorreu no Brasil, 
principalmente no Ceará, uma epidemia de:  
(A) Tuberculose. 
(B) Cólera. 
(C) Hanseníase. 
(D) Tifo. 

    
19. Revolucionário italiano que lutou pela Unificação da Itália e, 
no Brasil, combateu na Guerra dos Farrapos: 
(A) Giuseppe Garibaldi. 
(B) Alessandro Manzoni. 
(C) Giovanni Gentile. 
(D) Antonio Gramsci. 

 
20. Economista paraibano que idealizou a Superintendência para 
o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e foi Ministro do 
Planejamento, no governo João Goulart, e Ministro da Cultura, 
no governo José Sarney: 
(A) Álvaro Vieira Pinto. 
(B) Celso Furtado. 
(C) Caio Prado Júnior. 
(D) Cândido Mendes. 

 
21. Político cearense que foi Ministro da Justiça no governo 
Ernesto Geisel e tornou-se famoso por responder às perguntas 
dos jornalistas com a expressão estereotipada “Nada a 
declarar!”: 
(A) Armando Falcão. 
(B) Carlos Jereissati. 
(C) Flávio Marcílio. 
(D) César Cals. 
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22. Ministro do Exército no governo Ernesto Geisel que se 
notabilizou como ferrenho anticomunista, mas acabou sendo 
exonerado de seu cargo: 
(A) Jarbas Passarinho. 
(B) Sylvio Frota. 
(C) Ney Braga. 
(D) Nélson Marchezan. 

 
23. A televisão no Brasil completou 70 anos em 2020. Fundada 
em 1950, pelo jornalista e empresário paraibano Assis 
Chateaubriand, a primeira emissora de TV brasileira foi a: 
(A) Manchete. 
(B) Record. 
(C) Tupi. 
(D) Excelsior. 
 
24. “O golpe político-militar de 31 de março de 1964 deu início 
ao mais longo período de governo ditatorial da História do 
Brasil... Ainda uma vez, a contrarrevolução preventiva – recurso 
costumeiramente aplicado pelas classes e estamentos 
dominantes ao longo de nossa vida político-social – alterava os 
rumos do processo histórico”. (MOTA, Carlos Guilherme e 
LOPEZ, Adriana. História do Brasil: uma introdução. 5 ed. São 
Paulo: Editora 34, 2016, p. 777). 
Escreva V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso o que se 
afirma nos itens abaixo, sobre o Golpe Civil-Militar de 1964. 
 

(       ) O Governo João Goulart mostrou-se francamente 
favorável à participação de empresas estrangeiras 
no processo de desenvolvimento brasileiro. 

(       ) O Golpe de 1964 foi imediatamente condenado 
pelo governo norte-americano. 

(       ) Na época, os latifundiários temiam a revolução 
socialista e a reforma agrária. 

(       ) Alguns dos principais líderes militares do golpe 
eram ex-integralistas ou ex-membros do 
movimento tenentista. 

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

 
25. Sobre o clima subtropical, típico da Região Sul do Brasil, é 
correto afirmar. 
(A) O clima subtropical caracteriza-se por um baixo índice anual 

de pluviosidade. 
(B) Esse tipo de clima é marcado por uma baixa amplitude 

térmica anual. 
(C) No clima subtropical, há uma sensível diferença entre 

inverno, frio, e verão, bem quente. 
(D) Assim como ocorre nos demais climas brasileiros, nesse tipo 

de clima há uma nítida distinção entre as quatro estações 
do ano. 

 
 
 
 
 
 
 

26.  Sobre algumas unidades espaciais do Centro-Sul do Brasil, 
assinale a opção correta. 
(A) No Vale do Paraíba, área ao redor do Rio Paraíba do Sul que 

abrange terras paulistas e fluminenses, destaca-se a cidade 
de São José dos Campos, sede de importante indústria 
aeronáutica. 

(B) A Zona da Mata Mineira, onde se destaca a cidade de Juiz 
de Fora, é uma importante área de pecuária de corte. 

(C) O minério de ferro do Quadrilátero Ferrífero, área vizinha a 
Belo Horizonte, é escoado por ferrovia até o porto do Rio de 
Janeiro, e de lá é exportado. 

(D) O Vale do Itajaí, em Santa Catarina, onde se situam as 
cidades de Blumenau e Joinville, é uma área de colonização 
italiana. 

 

27. Acerca da Pecuária no Brasil, é correto afirmar. 
(A) O Ceará está entre os Estados brasileiros com maior rebanho 

suíno. 
(B) É muito comum a criação de caprinos no Nordeste, pois esses 

animais se adaptam muito bem ao clima da Região. 
(C) A segunda carne mais consumida no Brasil é a de frango, 

superada apenas pela bovina. 
(D) Ao contrário do que ocorre no Centro-Sul, onde predominam 

as raças bovinas de origem europeia, no Nordeste é mais 
comum a criação extensiva do gado zebu rústico. 

 

28. A respeito de alguns dos principais produtos agrícolas 
brasileiros, marque a alternativa verdadeira. 
(A) A soja e seus derivados ultrapassam de longe o café no 

volume total das vendas de produtos agropecuários 
brasileiros. 

(B) Atualmente, no Brasil, o algodão é a cultura mais importante 
do setor de óleos comestíveis. 

(C) O Brasil é tradicionalmente um grande exportador de trigo. 
(D) Planta originária do sul da Bahia, o cacau continua sendo 

bastante cultivado nessa região. 
 

29. Fundado em 1866, o Museu Emílio Goeldi possui um rico 
acervo de conhecimentos em Ciências Naturais e Humanas 
relacionadas à Amazônia, localizando-se em: 
(A) Porto Velho. 
(B) Belém. 
(C) Rio Branco. 
(D) Manaus. 

 

30. O Elevador Lacerda, primeiro elevador do mundo a ser 
utilizado como transporte público, ainda está cumprindo sua 
função e situa-se na cidade de: 
(A) Ouro Preto. 
(B) Gramado. 
(C) Salvador. 
(D) Santos. 
 

ATUALIDADES 
 

31. A cloroquina, medicamento considerado por muitos como 
eficaz no combate ao novo coronavírus, embora isso não tenha 
sido ainda comprovado cientificamente, é tradicionalmente 
utilizada no tratamento: 
(A) da Ancilostomose. 
(B) da Doença de Chagas. 
(C) do Bócio. 
(D) da Malária. 
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32. “A pandemia gerou uma demanda maior por saúde e a evasão 
em alguns planos privados. Com o desemprego, muita gente teve 
de deixar a rede de assistência dos planos e passou a utilizar 
apenas o SUS, com algumas consultas e exames pagos em clínicas 
populares”. (O Povo, Fortaleza, 29 de outubro de 2020, p. 14). 
O Sistema Único de Saúde (SUS) foi regulamentado por lei em: 
(A) 1970. 
(B) 1980. 
(C) 1990. 
(D) 2000. 
 
33. Segundo a UNESCO, é a terceira maior reserva da biosfera, 
contendo pelo menos 4,7 mil espécies descritas: 
(A) Mata Atlântica. 
(B) Cerrado. 
(C) Caatinga. 
(D) Pantanal. 

 
34. Governador do Rio de Janeiro afastado do cargo, pelo 
Supremo Tribunal de Justiça (STJ), por 180 dias: 
(A) Wilson Witzel. 
(B) Marcelo Crivella. 
(C) Sérgio Cabral. 
(D) João Dória. 

 
35. O(A) atual Procurador(a)-Geral da República é: 
(A) Celso de Mello. 
(B) Augusto Aras. 
(C) Marco Aurélio Mello. 
(D) Rosa Weber. 

 
36. Jurista e cientista político paraibano, radicado desde a 
infância no Ceará, que se tornou internacionalmente 
reconhecido em sua área de atuação, tendo falecido em 
outubro de 2020: 
(A) Paulo Bonavides. 
(B) Manfredo Oliveira. 
(C) Lauro de Oliveira Lima. 
(D) Diatahy Bezerra de Menezes. 

 
37. Em agosto de 2020, ocorreu uma violenta explosão em 
Beirute, cujas imagens, semelhantes às de uma explosão 
atômica, impressionaram o mundo inteiro. Beirute é a capital 
de qual país do Oriente Próximo? 
(A) Turquia. 
(B) Iraque. 
(C) Síria. 
(D) Líbano. 

 
38. Em agosto do corrente ano, os russos deram início à 
produção de sua vacina, a que deram o nome de: 
(A) Coronavac. 
(B) Sputnik V. 
(C) Soyuz. 
(D) Mir. 
 
39. O senador norte-americano Joe Biden, do Partido 
Democrata, foi: 
(A) Vice de George W. Bush. 
(B) Secretário de Estado no governo de George W. Bush. 
(C) Vice de Barack Obama. 
(D) Secretário de Defesa no governo de Barack Obama. 

40. País do mundo com o maior número de casos de Covid-19: 
(A) Índia. 
(B) México. 
(C) Reino Unido. 
(D) Estados Unidos. 

 

 
 
 
 

 


