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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO CEARÁ
01. Escreva V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso, o que se
afirma nos itens abaixo sobre a atuação do Tribunal do Santo
Ofício, ou Santa Inquisição, no Ceará.
(

)

(

)

(

)

(

)

Os judeus forçados pela Inquisição a se converterem
ao Catolicismo eram chamados de cristãos-novos ou
mazombos.
O Santo Ofício não chegou a instalar-se oficialmente
no Ceará.
As denúncias à Inquisição podiam servir para realizar
vinganças ou perseguições pessoais.
A Inquisição era uma instituição odiada, motivo pelo
qual ninguém costumava colaborar com ela.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:
(A) V, F, F, V.
(B) V, F, V, F.
(C) F, V, V, F.
(D) F, V, F, V.
02. Sacerdote católico que participou da Confederação do
Equador e foi o redator do Diário do Governo do Ceará, primeiro
jornal cearense:
(A) Padre Ibiapina.
(B) Frei Tito de Alencar.
(C) Padre Mororó.
(D) Frei Betto.
03. Até 1860, o Partido Liberal ou Chimango foi liderado no
Ceará pelo:
(A) senador Tomaz Pompeu de Souza Brasil.
(B) senador Francisco de Paula Pessoa.
(C) boticário Antônio Rodrigues Ferreira.
(D) senador José Martiniano de Alencar.
04. Jovem cearense que tentou ir lutar na Guerra do Paraguai,
chegando a ser excepcionalmente incorporada ao Exército
brasileiro, com a divisa de 1º Sargento:
(A) Bárbara de Alencar.
(B) Joana Angélica.
(C) Ana Néri.
(D) Jovita Feitosa.
05. Médico, político e filantropo cearense que se tornou um dos
maiores expoentes da doutrina espírita no Brasil, a ponto de ser
considerado o “Kardec Brasileiro”:
(A) Guilherme Studart.
(B) Martinho Rodrigues.
(C) Bezerra de Menezes.
(D) Meton de Alencar.
06. Fundou, ao lado de outras abolicionistas, a Sociedade das
Cearenses Libertadoras, cujo objetivo era arrecadar fundos para
comprar a alforria de escravos:
(A) Sinhá D’Amora.
(B) Maria Tomásia.
(C) Francisca Clotilde.
(D) Raquel de Queirós.
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07. Advogado, professor e jornalista que fundou o jornal “O
Unitário” e foi um dos mais ferrenhos críticos da oligarquia de
Nogueira Accioly:
(A) Demócrito Rocha.
(B) João Brígido.
(C) João Cordeiro.
(D) Justiniano de Serpa.
08. No início dos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial,
muito soldados norte-americanos estiveram no Ceará, com o
objetivo de patrulhar o nosso litoral e montar bases aéreas. As
jovens cearenses que mantinhas relacionamento amorosos com
esses soldados ficaram conhecidas como:
(A) “tigresas”.
(B) “melindrosas”.
(C) “frenéticas”.
(D) “coca-colas”.
09. Sobre a história política de Fortaleza, é correto afirmar.
(A) Durante o mandato de Lúcio Alcântara como Prefeito de
Fortaleza, foi criado o Parque Adahil Barreto e foram
urbanizadas lagoas da cidade, como a do Opaia e a da
Parangaba.
(B) Juracy Magalhães iniciou as obras do Hospital da Mulher e
construiu moradias populares.
(C) Desconhecido da população de Fortaleza até então, Ciro
Gomes foi eleito Prefeito de Fortaleza com apoio de seu
padrinho político, Juracy Magalhães, de quem havia sido
Secretário.
(D) Luizianne Lins foi responsável por obras de impacto, como o
novo Instituto Dr. José Frota (IJF), e grandes intervenções
urbanas, como a construção de viadutos e dos terminais de
integração de ônibus.
10. Qual desses NÃO é um rio cearense?
(A) Acaraú.
(B) Coreaú.
(C) Curu.
(D) Açu.
11. Açude localizado no município de Quixadá, que foi projetado
por ordem de D. Pedro II, mas construído durante os primeiros
governos republicanos:
(A) Cedro.
(B) Araras.
(C) Pentecoste.
(D) Acarape.
12. Para os católicos, o santo padroeiro do Ceará é:
(A) Santo Antônio.
(B) São Pedro.
(C) São José.
(D) São Sebastião.
13. A CE-010, mais nova rodovia estadual cearense, inaugurada
em maio do presente ano, liga:
(A) Fortaleza a Aracati.
(B) Fortaleza a Eusébio.
(C) Fortaleza a Camocim.
(D) Fortaleza a Juazeiro do Norte.
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14. Se você estiver em Messejana e desejar ir de carro para o
Centro de Fortaleza, a melhor opção é seguir pela:
(A) Av. Leste-Oeste.
(B) BR-116.
(C) Av. José Bastos.
(D) Via Expressa.

19. Militar gaúcho que liderou a Guerra dos Farrapos, tendo
sido Presidente da efêmera República de Piratini:
(A) Eduardo Angelim.
(B) Pedro Ivo.
(C) Paes de Andrade.
(D) Bento Gonçalves.

15. Quando suas obras estiverem concluídas, o Veículo Leve
sobre Trilhos (VLT) de Fortaleza ligará:
(A) Caucaia ao Alto Alegre.
(B) Maranguape ao Jereissati.
(C) Parangaba ao Mucuripe.
(D) Papicu ao Edson Queiroz.

20. Empresário que inaugurou a primeira ferrovia brasileira, que
ligava o Rio de Janeiro a Petrópolis, e iniciou a construção do
cabo telegráfico submarino de comunicação com a Europa.
(A) Assis Chateaubriand.
(B) Francisco Mayrink.
(C) Conde Francisco Matarazzo.
(D) Barão de Mauá.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO BRASIL
16. “É tema bastante controverso a origem dos primeiros
habitantes do vasto território que, atualmente, corresponde ao
Brasil. Para alguns estudiosos, as populações americanas teriam
vindo da Ásia. Discute-se também a possibilidade de terem
migrado, em vagas sucessivas, da Austrália, da Melanésia e de
outras partes da Oceania.” (MOTA, Carlos Guilherme e LOPEZ,
Adriana. História do Brasil: uma interpretação. 4 ed. São Paulo:
Editora 34, 2015, p. 23).
Escreva V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso, o que se
afirma nos itens abaixo sobre os índios brasileiros na época do
Descobrimento.
(

)

(

)

(

)

(

)

Os tupis ocupavam quase todo o litoral entre o Ceará e
São Paulo, enquanto os guaranis ocupavam o território
hoje correspondendo à região Sul.
Assim como os tupis-guaranis, os jês ou tapuias
conheciam a agricultura de queimadas e fabricavam
cerâmica.
O cauim era uma bebida inebriante, preparada com
milho ou mandioca fermentados e utilizada durante
rituais antropofágicos.
Os índios brasileiros, de modo geral, eram bastante
pacíficos, correspondendo bem à imagem do “bom
selvagem”, criada pelo filósofo iluminista Jean-Jacques
Rousseau.

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.
17. Bandeirante que se dedicou à escravização de indígenas,
destruindo missões jesuíticas e expandindo as fronteiras de
Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso até os limites atuais.
(A) Antônio Raposo Tavares.
(B) Fernão Dias Pais.
(C) Borba Gato.
(D) Manoel Preto.
18. Integrante da Inconfidência Mineira que denunciou os
próprios companheiros ao governo de Minas Gerais.
(A) Tomás Antônio Gonzaga.
(B) Cláudio Manoel da Costa.
(C) Joaquim Silvério dos Reis.
(D) Alvarenga Peixoto.
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21. Médico sanitarista que liderou o combate às epidemias de
Febre Amarela e Varíola no Rio de Janeiro:
(A) Carlos Chagas.
(B) Osvaldo Cruz.
(C) Clementino Fraga.
(D) Emílio Ribas.
22. Líder da Revolta da Chibata, que pretendia acabar com os
maus-tratos e a violência dos castigos físicos a que os
marinheiros eram submetidos:
(A) João Cândido.
(B) José Maria.
(C) Antônio Mendes Maciel.
(D) Floro Bartolomeu.
23. Político gaúcho que foi Ministro da Justiça, da Fazenda e das
Relações Exteriores, durante a Era Vargas, além de Embaixador
do Brasil nos Estados Unidos e na ONU, onde ocupou a
presidência:
(A) José Américo de Almeida.
(B) Lindolfo Collor.
(C) Osvaldo Aranha.
(D) Gustavo Corção.
24. Assinale a opção que contém a ordem cronológica correta
de fatos da história da República brasileira.
(A) Instituição da CLT – fundação do BNB – criação do 13º
salário – criação do FGTS.
(B) Fundação do BNB – criação do 13º salário – criação do FGTS
- instituição da CLT.
(C) Fundação do BNB – instituição da CLT – criação do 13º
salário – criação do FGTS.
(D) Instituição da CLT – fundação do BNB - criação do FGTS criação do 13º salário.
25. Sobre a hidrografia brasileira, é correto afirmar.
(A) Alguns rios brasileiros, como o Tietê e o Iguaçu, apresentam
drenagem endorreica.
(B) São exemplos de lagos de várzea, ou temporários, a Lagoa
dos Patos (RS) e a Lagoa Rodrigo de Freitas (RJ).
(C) As Cataratas do Iguaçu, maiores cachoeiras do mundo em
volume d’água, desapareceram após a formação do lago
artificial da Usina Hidrelétrica de Itaipu.
(D) Em algumas áreas, há rios ou lagos em cavernas, como no
Poço Encantado, na Chapada Diamantina (BA), e na Gruta do
Lago Azul, no município de Bonito (MS).
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26. Domínio Morfoclimático que se estende ao longo do litoral
brasileiro, desde o Nordeste até o Sul, tendo sido originalmente
coberto por uma floresta tropical (Mata Atlântica), hoje quase
extinta:
(A) Mares de Morros.
(B) Pradarias.
(C) Caatinga.
(D) Mata de Araucária.
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34. No mês passado, o Supremo Tribunal Federal (STF), por 6
votos a 5, considerou inconstitucional o instrumento jurídico
do(a):
(A) prisão preventiva.
(B) condução coercitiva.
(C) habeas corpus.
(D) recurso infringente.
35. Ex-ministro da Defesa e atual titular da pasta da Segurança
Pública:
(A) Raul Jungmann.
(B) Moreira Franco.
(C) Aloysio Nunes.
(D) Sergio Sá Leitão.

27. Prato típico da culinária da região Centro-Oeste:
(A) Arroz com pequi.
(B) Tutu de feijão.
(C) Pato no tucupi.
(D) Abará.
28. As seis mais populosas Regiões Metropolitanas do Brasil, em
ordem decrescente de população, são:
(A) São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Porto
Alegre e Belém.
(B) São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre,
Salvador e Recife.
(C) São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Porto
Alegre e Fortaleza.
(D) São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre,
Salvador e Curitiba.
29. Ferrovia que, quando estiver concluída, ligará o Porto de
Pecém ao Porto de Suape:
(A) Norte-Sul.
(B) Transamazônica.
(C) Perimetral Norte.
(D) Transnordestina.
30. Marque a alternativa que contém a associação correta entre
um grande teatro brasileiro e a cidade em que ele se localiza.
(A) Teatro Amazonas – Belém.
(B) Teatro Guaíra – Florianópolis.
(C) Teatro Municipal – Rio de Janeiro.
(D) Teatro Castro Alves – Recife.
ATUALIDADES
31. O nome correto da influenza causada pelo vírus H1N1 é:
(A) Síndrome Neuroléptica Maligna.
(B) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.
(C) Síndrome Respiratória Aguda Grave.
(D) Síndrome de Klinefelter.
32. Partido político brasileiro que, em dezembro do ano
passado, voltou a adotar seu nome original:
(A) PSD.
(B) SD.
(C) UDN.
(D) MDB.

36. Uma importante figura feminina do esporte brasileiro, que
morreu no mês passado é:
(A) Maria Esther Bueno.
(B) Hortência.
(C) Daiane dos Santos.
(D) Marta.
37. Vulcão da Guatemala que, no mês passado, voltou a entrar
em erupção, deixando um saldo de cerca de 110 mortos e mais
de 190 desaparecidos.
(A) Vulcão de Fogo.
(B) Kilauea.
(C) Etna.
(D) Vesúvio.
38. País da América do Sul que, no mês passado, pediu 50
bilhões de dólares emprestados ao Fundo Monetário
Internacional (FMI):
(A) Venezuela.
(B) Argentina.
(C) Colômbia.
(D) Chile.
39. Em dezembro do ano passado, o Presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, determinou que a embaixada norteamericana, em Israel, fosse transferida para a cidade de:
(A) Tel Aviv.
(B) Haifa.
(C) Nazaré.
(D) Jerusalém.
40. No mês passado, os presidentes Donald Trump, dos EUA, e
Kim Jong-un, da Coreia do Norte, tiverem um encontro
histórico, realizado em:
(A) Hong Kong.
(B) Cingapura.
(C) Pequim.
(D) Seul.

33. Quem é a atual Procuradora-Geral da República?
(A) Cármen Lúcia.
(B) Rosa Weber.
(C) Raquel Dodge.
(D) Ellen Gracie.
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