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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

ÁREA I - HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO CEARÁ 
 
01. O ponto culminante do Maciço de Baturité é o 
(A)  Pico da Neblina. 
(B)  Pico Alto. 
(C)  Pico da Bandeira. 
(D)  Dedo de Deus. 

 
02. A cidade de Camocim está localizada na foz do rio 
(A) Acaraú. 
(B) Coreaú.  
(C) Pacotí. 
(D) Choró.  

 
03. As cidades de Quixadá, Quixeramobim e Senador Pompeu 
estão situadas 
(A) na Zona Norte. 
(B) no Cariri. 
(C) nos Inhamus. 
(D) no Sertão Central.  

 
04. O Ceará foi a primeira província brasileira a decretar o fim 
da escravidão. Esse fato o correu no dia 
(A) 25 de março de 1884. 
(B) 13 de maio de 1884. 
(C) 25 de março de 1888. 
(D) 13 de maio de 1888. 

 
05. O coronel Adauto Bezerra governou o Ceará de 1975 a 1978. 
Filhos de tradicionais proprietários rurais de Juazeiro do Norte, 
ele e seu irmão gêmeo, Humberto Bezerra, eram donos do 
Banco de Juazeiro, atual Bando Industrial do Ceará (BIC) e se 
tornaram os maiores plantadores e beneficiadores de algodão 
do Estado. Daí para a política foi um passo. Entre as realizações 
administrativas de Adauto, podemos citar a  
(A) Criação da Coelce. 
(B) Criação da Universidade Estadual do Ceará (UECE). 
(C) Construção do sistema de açudes Pacoti-Riachão, para 

abastecer Fortaleza. 
(D) Conclusão do Distrito Industrial, em Maracanaú. 

 
06. No final da década de 1970, surgiu no Ceará uma nova 
geração de empresários. Era um grupo mais ou menos 
homogêneo, de idade variando entre 35 e 45 anos, diferente 
dos pais pelo fato de terem passado pela universidade e feito 
cursos de pós-graduação. Em 1978, o então presidente da FIEC, 
José Flávio da Costa Lima, resolveu ceder a esse grupo o quase 
desativado Centro Industrial do Ceará (CIC). Dentre os nomes 
abaixo, assinale o único que NÃO fazia parte do grupo de jovens 
empresários do CIC: 
(A) Sérgio Machado. 
(B) Ednilton Soarez. 
(C) Cid Gomes. 
(D) Amarílio Macedo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
07. Fortaleza foi a primeira capital brasileira a ser administrada 
pelo PT. Esse fato se deu a partir de 1985, ano em que 
ocorreram as primeiras eleições diretas para prefeitos de 
capitais, depois de vinte anos de Ditadura Militar. Dentre as 
opções abaixo, assinale o nome do(a) prefeito(a) petista 
escolhido(a): 
(A) Luíza Erundina. 
(B) Paes de Andrade. 
(C) Barros Pinho. 
(D) Maria Luíza Fontenelle. 

 
08. Nas eleições de 1986, deu-se o famoso enfrentamento 
entre, de um lado, Tasso Jereissati, pelo PMDB, e de outro, 
Adauto Bezerra, pela coligação PFL-PDS-PTB. Além desses dois 
candidatos, um sacerdote católico, ligado à Teologia da 
Liberação, apresentou-se como candidato ao Governo do 
Estado pelo PT. Esse padre foi o  
(A) Pe. Aroldo Coelho. 
(B) Pe. Ibiapina.  
(C) Pe. Aldo Pagotto. 
(D) Pe. José Linhares. 

 
09. Ao perceber que não encontraria espaço para ampliar seu 
projeto político dentro do PMDB, Tasso Jereissati passou a 
procurar uma nova sigla. Chegou a pensar em ingressar no 
pequeno Partido da Reconstrução Nacional (PRN), de Fernando 
Collor. Mas acabou se filiando, em 1990, ao partido em que se 
encontra ainda hoje. Esse partido é o  
(A) PFL. 
(B) PSDB. 
(C) PDT. 
(D) PSB. 

 
10. Radialista e deputado estadual pelo PDT que perdeu para 
Ciro Gomes na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, por uma 
diferença de menos de 1% dos votos: 
(A) Nonato Albuquerque. 
(B) Lira Neto. 
(C) Edson Silva. 
(D) Egídio Serpa. 

 
11. Dentre as obras realizadas durante o período em que Ciro 
Gomes governou o Ceará (1991-1995), podemos citar a 
(A) Construção do porto do Pecém. 
(B) Ampliação do aeroporto internacional Pinto Martins.  
(C) Construção do açude Castanhão. 
(D) Construção do Canal do Trabalhador. 

 
12. Filho de Waldemar Alcântara, antigo chefe político do PSD, 
Lúcio Alcântara foi prefeito “biônico” de Fortaleza durante a 
Ditadura Militar, tendo passado pelo PFL e pelo PDT antes de se 
tornar aliado de Tasso Jereissati. Dentre as realizações do 
governo de Lúcio(2003-2007), destacou-se 
(A) A construção do Canal da Integração. 
(B) A construção do Centro de Eventos. 
(C) A entrada em operação da linha sul do Metrofor. 
(D) O início da construção do Acquário Ceará. 
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13. Cantor e compositor sobralense que, em 1971, venceu um 
festival no Rio de Janeiro com a canção “Na hora do almoço”, 
fato que contribuiu para abrir as portas do Centro-Sul para 
outros músicos cearenses: 
(A) Fagner. 
(B) Belchior. 
(C) Ednardo. 
(D) Fausto Nilo. 

 
14. Cineasta cearense que dirigiu documentários e longas de 
ficção, como “Corisco e Dadá”, com Chico Diaz e Dira Paes: 
(A) Hermano Penna. 
(B) Pedro Jorge de Castro. 
(C) Rosemberg Cariri. 
(D) Karim Ainouz. 

 
15. Empresário que, com sua banda “Mastruz com Leite”, 
tornou-se o principal divulgador do chamado “forró eletrônico”: 
(A) Patriolino Ribeiro. 
(B) Júlio Ventura. 
(C) Demócrito Dummar. 
(D) Emanoel Gurgel. 

 
ÁREA II - HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO BRASIL 

 
16. A maior ilha fluvial-marítima do mundo, situada na foz do rio 
Amazonas, é a ilha 
(A) do Bananal. 
(B) de Itamaracá.  
(C) de Marajó. 
(D) da Trindade. 

 
17. Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se 
afirma nos itens abaixo a respeito das Fronteiras Marítimas 
brasileiras no Oceano Atlântico: 
 
(       ) No mar territorial brasileiro, o país tem soberania 

absoluta, econômica e militar.  
(       ) A zona contígua situa-se entre o mar territorial e a 

zona econômica exclusiva (ZEC). 
(       ) Na zona econômica exclusiva, o Brasil possui direitos 

econômicos absolutos sobre o assoalho e o subsolo 
marítimos e sobre a vida no mar. 

(       ) A plataforma continental é considerada uma extensão 
do solo do país e inclui a região abissal. 

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

18. A América Portuguesa, isto é, a parte do continente 
americano onde se fala o idioma português, é composta 
(A) unicamente pelo Brasil. 
(B) por Brasil, Angola e Moçambique. 
(C) por Brasil, Cabo Verde e Guiné-Bissau. 
(D) por Brasil, Goa, Macau e Timor Leste. 

 
 
 

 
19. Sobre a evolução da divisão regional brasileira, marque o 
item verdadeiro: 
(A) A primeira divisão regional do Brasil, surgida em 1913, 

baseava-se apenas em critérios socioeconômicos. 
(B) Na divisão regional elaborada em 1940, Bahia, Sergipe, 

Minas Gerais, Espirito Santo e Rio de Janeiro formavam a 
Região Leste.  

(C) Em 1970, o Brasil passou a ser dividido nas regiões Norte, 
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.  

(D) A Constituição de 1988 introduziu pequenas alterações na 
divisão regional brasileira, como, por exemplo, a criação do 
estado de Tocantins, que passou a fazer parte da Região 
Centro-Oeste. 

 
20. De acordo com a Constituição de 1988, a organização 
político-administrativa do Brasil compreende 
(A) A União, o Distrito Federal, os 26 estados e os municípios, 

todos autônomos. 
(B) A União, o Distrito Federal, os 26 estados e os municípios, 

todos autônomos, com exceção destes últimos. 
(C) A União, o Distrito Federal, os 25 estados e os municípios, 

todos autônomos. 
(D) A União, o Distrito Federal, os 25 estados e os municípios, 

todos autônomos, exceto estes últimos. 
 
21. A respeito dos índios brasileiros à época do Descobrimento, 
é correto afirmar: 
(A) Os índios do Brasil construíam cidades e constituíam 

sociedades rigidamente estratificadas e politicamente 
centralizadas. 

(B) A principal característica da população indígena brasileira 
era a sua homogeneidade linguística.  

(C) O sedentarismo era predominante entre esses povos.  
(D) Os Tupinambás cultivavam, entre outros alimentos, batata-

doce, abacaxi, amendoim, caju, abóbora, milho e 
principalmente mandioca, que constituía a base da sua 
alimentação. 

 
22. Em 1555, uma expedição militar francesa chefiada por 
Nicolau de Villegagnon fundou a França Antártica, situada na 
região da atual cidade  
(A) de São Luís. 
(B) de Recife. 
(C) do Rio de Janeiro. 
(D) de Salvador.  

 
23. As primeiras jazidas de ouro no Brasil foram localizadas em 
Minas Gerais, no final do século XVII. A Coroa portuguesa 
arrecadava diversos impostos sobre a produção do ouro, dentre 
os quais podemos citar 
(A) a talha. 
(B) o quinto. 
(C) a corveia. 
(D) o dízimo.   
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24. Na época em que D. João elevou o Brasil à condição de 
Reino Unido, a capitania de Pernambuco encontrava-se em crise 
econômica, pois a exportação de açúcar perdera importância e 
a população estava sobrecarregada de impostos que 
financiavam os gastos da corte. O resultado disso foi a eclosão 
de um movimento revolucionário que ficou conhecido por 
(A) Revolução de 1817. 
(B) Insurreição Pernambucana. 
(C) Confederação do Equador. 
(D) Revolução Praieira. 

 
25. Entre 1835 e 1845, ocorreu no Rio Grande do Sul uma 
revolta, liderada por estancieiros, que tinha por objetivo a luta 
contra os altos impostos cobrados sobre o charque e em defesa 
de maior autonomia para as províncias. Essa revolta entrou para 
a História do Brasil com o nome de  
(A) Cabanagem. 
(B) Balaiada. 
(C) Sabinada. 
(D) Farroupilha. 

 
26. Após a Proclamação da República, o Brasil foi governado 
pelos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, os 
quais fortaleceram o Poder Executivo em detrimento dos 
demais poderes. Devido a isso, esse período ficou conhecido 
como 
(A) República de Bananas. 
(B) República do Café com Leite. 
(C) República da Espada. 
(D) Nova República. 

 
27. Em 1906, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais oficializaram um programa de valorização do café, 
segundo o qual o governo federal se comprometia a 
desestimular a expansão de novos cafezais e a comprar o 
excedente da produção de café. Esse programa entrou em vigor 
por meio do 
(A) Convênio do Pardo. 
(B) Convênio de Taubaté.  
(C) Tratado de Santo Ildefonso. 
(D) Tratado de Badajós. 

 
28. Após a Revolução de 30, por discordarem do centralismo 
político do Governo Provisório exercido por Getúlio Vargas, os 
paulistas passaram a exigir uma nova Constituição. A pressão 
política transformou-se em luta armada contra o governo 
federal, que ficou conhecida pelo nome de 
(A) Revolução Constitucionalista de 1932. 
(B) Revolução Federalista. 
(C) Revolução do Porto. 
(D) Revolução de 1912. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29. Em 1939, Getúlio Vargas ordenou a criação de um 
departamento cujas principais atribuições, eram fazer a 
propaganda do regime, promover manifestações cívicas, exercer 
a censura sobre a imprensa e os meios de comunicação, 
promover exposições demonstrativas das atividades do governo 
e divulgar o noticiário oficial. A sigla desse órgão era  
(A) DASP. 
(B) DNOCS. 
(C) DIP. 
(D) DNER. 

 
30. NÃO foi um fato ocorrido durante o governo de General 
Eurrico Dutra (1946-1950): 
(A) Houve uma aproximação política, cultural e econômica do 

Brasil em relação aos Estados Unidos. 
(B) O Partido Comunista Brasileiro (PCB) foi colocado na 

ilegalidade. 
(C) O Brasil rompeu relações diplomáticas com a União 

Soviética.  
(D) Assim como Getúlio Vargas, seu antecessor, Dutra adotou 

uma política econômica fortemente nacionalista.  
 

ÁREA III - ATUALIDADES 
 
31. Em 2016, foi comemorado o centenário do samba, ritmo 
que, embora tenha origem afro-baiana, desenvolveu-se 
sobretudo no Rio de Janeiro. Assinale dentre as opções abaixo, 
a que apresenta o nome do primeiro samba gravado: 
(A) “Pelo Telefone”. 
(B) “Aquarela do Brasil”. 
(C) “Jura”. 
(D) “Carinhoso”. 

 
32. Bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd) 
que foi eleito prefeito do Rio de Janeiro em 2016: 
(A) Edir Macedo. 
(B) Marcelo Crivella. 
(C) Marco Feliciano. 
(D) Silas Malafaia. 

33. ________________, ex-militante do PCB e um dos 
fundadores do PPS, assumiu o Ministério da Cultura após a 
saída de ________________, que pediu demissão do posto e 
acusou o então ministro da Secretaria de Governo, 
________________, de pressiona-lo para obter a aprovação do 
Iphan para um empreendimento imobiliário no entorno de uma 
área tombada em Salvador.  

Marque, dentre os itens abaixo, o que contém a sequência 
correta dos nomes que preenchem as lacunas acima: 

(A) Roberto Freire – Marcelo Calero – Geddel Vieira Lima. 
(B) Luís Carlos Prestes – Marcelo Calero – Geddel Vieira Lima. 
(C) Roberto Freire – Sérgio Pinto Rouanet – Geddel Vieira 

Lima. 
(D) Gregório Bezerra – Celso Furtado – José Serra.  

 
34. Cantor e compositor norte-americano que foi agraciado com 
o Prémio Nobel da Literartura, devido à alta qualidade poética 
das letras de suas canções: 
(A) Mick Jaegger.  
(B) Bob Dylan. 
(C) Jim Morrison. 
(D) Roger Waters. 
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35. Os três maiores poluidores do planeta atualmente são: 
(A) Estados Unidos, Japão e Alemanha.  
(B) Estados Unidos, China e França. 
(C) Estados Unidos, China e Índia. 
(D) Canadá, China e Rússia. 

 
36. Grupo guerrilheiro latino-americano que, em 2016, assinou 
um acordo de paz com o governo do país em que atua, pondo 
fim a mais de cinquenta anos de luta armada: 
(A) MR-8. 
(B) Sendero Luminoso.  
(C) Tupamaros.  
(D) Farc. 

 
37. Líder da Revolução Cubana de 1959, morto, aos 90 anos, em 
2016: 
(A) Raul Castro 
(B) Camilo Cienfuegos. 
(C) Ernesto Che Guevarra. 
(D) Fidel Castro.  

 
38. Líder da Frente Nacional, partido francês de extrema direita: 
(A) Jacques Chirac. 
(B) Nicholas Sarkozy. 
(C) Marine Le Pen. 
(D) François Hollande.  

 
39. Num processo de ruptura conhecido mundialmente como 
“Brexit”, um país-membro da União Europeia(UE) deixou esse 
bloco econômico em 2016. Esse país foi: 
(A) a Itália. 
(B) o Reino Unido. 
(C) a Alemanha. 
(D) a França. 

 
40. O empresário Donald Trump conseguiu eleger-se Presidente 
dos Estados Unidos em 2016, apesar de seu discurso polémico, 
considerado machista, racista e xenófobo por muitos. Trump 
pertence ao: 
(A) Partido Republicano. 
(B) Partido Conservador. 
(C) Partidos Democrata. 
(D) d) Partido Trabalhista. 
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