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LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES
1.

Examine se a prova está completa e se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 minutos iniciais.

2.

A prova objetiva consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C e D), das quais apenas
uma é verdadeira. Utilize somente caneta de tinta azul ou preta. Marque seu cartão-resposta,
preenchendo completamente o espaço referente a sua resposta, como no modelo abaixo:
A B C D
Ex.:

3.

A leitora de marcas não registrará as respostas em que houver falta de nitidez, uso de corretivo,
marcação a lápis e/ou marcação de mais de uma alternativa.

4.

O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Não haverá
substituição do mesmo. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora do espaço
destinado às respostas. Não é permitida a transcrição das respostas para qualquer outro meio.

5.

Verifique se o seu nome e o número de inscrição estão corretos no cartão-resposta. Se houver
erro, comunique-o ao chefe de sala. Não se esqueça de assiná-lo.

6.

Durante a prova, é vetado o intercâmbio e o empréstimo de material de qualquer natureza entre
os candidatos. A fraude ou tentativa de fraude, a indisciplina e o desrespeito às autoridades
encarregadas dos trabalhos são faltas que desclassificarão o candidato.

7.

De acordo com o subitem 4.9, do Edital nº 41/2015, durante a realização da prova escrita objetiva
e subjetiva, são terminantemente proibidos aos candidatos qualquer espécie de consulta e
comunicação entre eles, a utilização ou o porte de lápis, borracha, lapiseira, livros, manuais,
impressos ou anotações, máquinas calculadoras, boné, artigos de chapelaria, óculos escuros,
relógios, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, bip, e-books, walkman, MP3 player,
ipod, iphone, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens e dados. Caso
haja a desobediência a esta instrução, o candidato será eliminado do certame.

8.

Ao terminar, verifique se marcou todas as questões e entregue ao chefe de sala a prova e o cartãoresposta assinados, que é o único documento válido para correção.
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LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de 01 a 15 estão relacionadas ao texto I.
TEXTO I
Os donos do mundo

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Eles são a sociedade secreta mais influente que já existiu. Ou talvez a paranoia mais ingênua do
novo milênio. Tudo o que você precisa saber sobre os illuminati para decidir se acredita ou não.
Eles são ricos, poderosos e influentes. São líderes nos setores mais importantes da política, da
economia e da mídia. E são o nexo de todas as teorias da conspiração. Eles são os illuminati – um
suposto grupo secreto, aparentado da maçonaria, que busca o total controle da humanidade (um estado
totalitário conhecido como a “Nova Ordem Mundial”). Não importa se você é cético: o resto do mundo
já acredita. Segundo o Google Ngram, que analisa a frequência do uso das palavras, desde o fim da 2a
Guerra Mundial, o termo illuminati tem aparecido cada vez mais em livros, sites e artigos. Ainda assim,
há poucas evidências concretas sobre o suposto grupo. Chegou a hora de tirar os “iluminados” das
sombras.
E SURGE A LUZ. O primeiro grupo a se denominar illuminati (iluminados, em latim) surgiu na
Roma antiga do século 2. Liderado pelo profeta Montanus, era cristão e promovia rituais estranhos, que
deixavam os seguidores em transe. Na Espanha do século 15, houve os alumbrados (iluminados, em
espanhol), perseguidos pela Inquisição por acreditarem ter um canal direto com o Espírito Santo.
Adaptado de Os donos do mundo. Mundo estranho, São Paulo, ed. 166, p. 18, maio 2015.

01. O título dessa reportagem expressa com o conteúdo do texto uma relação de:
a) subestima.
b) exageração.
c) equivalência.
d) superestimação.
02. Neste excerto “Eles são a sociedade secreta mais influente que já existiu. Ou talvez a paranoia mais ingênua do
novo milênio” (l. 01 e 02), existe, entre essas duas frases:
a) um declínio da intensidade do significado da primeira frase para o da segunda.
b) um paralelismo de ordem semântica entre os substantivos “sociedade” e “paranoia”.
c) uma ideia de oposição a qual se destaca mediante os termos “influente” e “ingênua”.
d) uma gradação ascendente, ou seja, de um termo semanticamente mais fraco para um mais forte.
03. Com base neste fragmento “Tudo o que você precisa saber sobre os illuminati para decidir se acredita ou não”

(l.

02), é correto afirmar que esse texto é predominantemente:
a) narrativo.
b) descritivo.
c) dissertativo.
d) argumentativo.
04. Em qual dos trechos abaixo, o autor dessa reportagem menospreza a opinião ou a posição do leitor?
a) “Chegou a hora de tirar os ‘iluminados’ das sombras” (l. 10 e 11).
b) “Não importa se você é cético: o resto do mundo já acredita” (l. 07 e 08).
c) “Ainda assim, há poucas evidências concretas sobre o suposto grupo” (l. 10).
d) “Tudo o que você precisa saber sobre os illuminati para decidir se acredita ou não” (l. 02).
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05. Quanto ao extrato “E SURGE A LUZ” (l. 12), não é correto afirmar que:
a) a palavra “luz” foi empregada em seu sentido próprio, isto é, com o sentido de claridade.
b) se estabeleceu uma relação semântica direta entre “luz” e o tema desse texto – os illuminati.
c) o verbo surgir foi empregado para explicar quando apareceu o primeiro grupo a usar o termo illuminati.
d) esse período expressa um conteúdo figurado, com base no emprego de recursos estilísticos, como a metáfora.
06. Assinale a opção verdadeira no tocante ao aspecto fonético do título dessa reportagem – “Os donos do mundo”.
a) Há oito consoantes e seis vogais.
b) Existem mais vogais do que semivogais.
c) Computam-se seis vogais e sete consoantes.
d) O número de fonemas é maior do que o de letras.
07. Marque a alternativa em que inexiste palavra com a mesma tonicidade de “Espírito” (l. 16).
a) “Ou talvez a paranoia mais ingênua do novo milênio” (l. 01 e 02).
b) “São líderes nos setores mais importantes da política, da economia e da mídia” (l. 04 e 05).
c) “O primeiro grupo a se denominar illuminati (iluminados, em latim) surgiu na Roma antiga do século 2” (l. 12 e
13).
d) “Eles são os illuminati – um suposto grupo secreto, aparentado da maçonaria, que busca o total controle da
humanidade” (l. 05 e 06).
08. A exemplo de “paranoia” (l. 01), aponte o item em que há uma palavra cuja ortografia sofreu alteração por força do
Decreto no 6.583, de 29/09/2008 (o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa – AOLP 1990).
a) “Liderado pelo profeta Montanus, era cristão e promovia rituais estranhos, que deixavam os seguidores em
transe” (l. 13 e 14).
b) “Segundo o Google Ngram, que analisa a frequência do uso das palavras, desde o fim da 2a Guerra Mundial” (l.
08 e 09).
c) “São líderes nos setores mais importantes da política, da economia e da mídia” (l. 04 e 05).
d) “Ainda assim, há poucas evidências concretas sobre o suposto grupo” (l. 10).
09. Os substantivos “milênio” (l. 02) e “século” (l. 13) são, respectivamente, o período de mil anos e o período de cem
anos. Qual substantivo apresenta uma relação semântica incorreta com a sua definição?
a) Tríduo = período de três anos.
b) Lustro = período de cinco anos.
c) Vicênio = período de vinte anos.
d) Quinquênio = período de cinco anos.
10. Os adjetivos negritados constantes do excerto “Eles são a sociedade secreta mais influente que já existiu. Ou talvez
a paranoia mais ingênua do novo milênio” (l. 01 e 02) estão no grau:
a) superlativo absoluto sintético.
b) superlativo absoluto analítico.
c) superlativo relativo de inferioridade.
d) superlativo relativo de superioridade.
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11. Em que fragmento se observa incorreção no emprego do numeral?
a) “desde o fim da 2a Guerra Mundial, o termo illuminati tem aparecido cada vez mais” (l. 08 e 09).
b) “Na Espanha do século 15, houve os alumbrados (iluminados, em espanhol)” (l. 14 e 15).
c) “O primeiro grupo a se denominar illuminati (iluminados, em latim)” (l. 12).
d) “surgiu na Roma antiga do século 2” (l. 12 e 13).
12. Em “Não importa se você é cético” (l. 07), o termo destacado é um pronome:
a) pessoal do caso oblíquo.
b) pessoal do caso reto.
c) de tratamento.
d) interrogativo.
13. No que concerne ao emprego dos tempos verbais, qual é a afirmativa falsa?
a) No segundo parágrafo (da l. 12 à l. 16), há mais verbos no pretérito perfeito, porque as ações foram conclusas
em determinado tempo do passado.
b) No primeiro parágrafo (da l. 04 à l. 11), a maioria dos verbos está empregada no presente do indicativo para
descrever uma situação atual.
c) Observam-se mais verbos no pretérito imperfeito no segundo parágrafo (da l. 12 à l. 16).
d) Há bem menos verbos no pretérito perfeito no primeiro parágrafo (da l. 04 à l. 11).
14. No lead *, a preposição “para” (l. 02) expressa o sentido de:
a) finalidade.
b) capacidade.
c) propriedade.
d) equivalência.
* “Abertura de texto jornalístico que apresenta sucintamente o assunto ou destaca o fato essencial da matéria” (HOUAISS, 2009).

15. Na oração “que analisa a frequência do uso das palavras” (l. 08), o termo sublinhado exerce que função sintática?
a) A de objeto indireto.
b) A de adjunto adnominal.
c) A de complemento nominal.
d) A de predicativo do objeto direto.
As questões de 16 a 20 estão relacionadas ao cartum da personagem Mafalda, o qual constitui o texto II.
TEXTO II

TEJÓN, Joaquín Salvador Lavado. Disponível em:˂http://www.filologia.org.br/revista/60supl/012.pdf>. Acesso em: 07 jun. 2015.
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16. Analise o texto II com base nas linguagens verbal e não verbal e assinale a afirmativa falsa.
a) Ao observar a mãe, Raquel, cuidando de seu uniforme para seu primeiro dia de aula no jardim de infância,
Mafalda demonstra a opinião que tem dela, ao julgá-la medíocre e frustrada.
b) Raquel, a mãe de Mafalda, não responde às ofensas da sua filha, porque se sente magoada com as palavras da
filha e mantém-se calada.
c) Mafalda crê que, com o estudo, conseguirá escapar do estereótipo da mulher feita apenas para cuidar da casa
e da família.
d) A mãe da menina, Raquel, não leva em consideração as palavras ofensivas que a sua filha, Mafalda, lhe dirige.
17. Nessa história em quadrinhos, a compreensão da mensagem baseia-se principalmente:
a) no aspecto argumentativo.
b) na linguagem não verbal.
c) na linguagem verbal.
d) no discurso direto.
18. A oração “de que eu não goste” (no 1o quadrinho) apresenta a mesma função sintática da oração:
a) “confortar a mãe da gente” (no 4o quadrinho).
b) “de ir para o jardim-de-infância” (no 2o quadrinho).
c) “eu quero ir para o jardim-de-infância” (no 3o quadrinho).
d) “porque amanhã vou começar o jardim-de-infância” (no 1o quadrinho).
19. Com referência ao termo “bastante” (no 3o quadrinho), é incorreto asseverar que:
a) esse termo está no singular, pois concorda com o sujeito “eu”.
b) tal termo não poderia ser flexionado, porque se trata de um adjunto adverbial.
c) o núcleo do predicado verbal está sendo modificado pelo adjunto adverbial “bastante”.
d) esse termo não se relaciona com o grupo nominal o qual representa o sujeito desse período.
20. Levando-se em conta o contexto em que as palavras “acalmada” (no 2 o quadrinho) e “confortar” (no 4o quadrinho)
estão inseridas, não é incorreto considerar que existe entre elas uma relação de:
a) homonímia.
b) paronímia.
c) sinonímia.
d) antonímia.
CONHECIMENTOS GERAIS
21. “A virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos que seu talhe
de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso (...). Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem
corria o sertão e as matas do Ipu...".
Esse é um trecho famoso de uma obra literária do escritor cearense José de Alencar que completa 150 anos em
2015. A obra em questão é:
a) A Viuvinha.
b) Lucíola.
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c) Senhora.
d) Iracema.
22. Na obra da questão anterior, a colonização do Ceará, que se deu em 1606, há a presença de personagens históricos:
Martim Soares Moreno, o colonizador português que se aliou aos índios Potiguara e Poti, Antônio Felipe Camarão.
Através do romance retratado no livro, José de Alencar romantizou o processo de colonização do Ceará,
simbolicamente representativo do processo de colonização do Brasil. Sobre essa presença portuguesa no Ceará
podemos afirmar.
a) Os portugueses tiveram forte presença no Ceará, estabelecendo aqui um forte polo de produção da cana-deaçúcar no Brasil.
b) Os portugueses tiveram forte presença no Ceará, principalmente no período colonial, onde a província do Siará
Grande dominou politicamente as províncias vizinhas do Pernambuco e do Grão-Pará e Maranhão.
c) A presença portuguesa no Ceará no período colonial foi restrita. Economicamente e politicamente, o Ceará ficou
subordinado à capitania subalterna de Pernambuco, desligada do Estado do Maranhão. A região só se tornou
administrativamente independente em 1799, quando foi desmembrada de Pernambuco e o cultivo do algodão
despontou como uma importante atividade econômica.
d) Devido às boas relações entre o colonizador português e os nativos cearenses, a presença estrangeira no Ceará
só ocorreu no século XVIII. Nesse período a produção de algodão do Ceará serviu para abastecer as fábricas
inglesas que despontavam na Revolução Industrial e, para o Ceará, vieram grandes investidores europeus atrás
do nosso “ouro branco”.
23. O Ceará deu um passo adiante de outros Estados brasileiros na preservação e proteção do seu patrimônio imaterial.
Com a Lei nº 13.351 (27 de agosto de 2003), o Governo do Estado, através da Secretaria da Cultura (Secult),
garantiu o apoio e preservou a memória cultural do nosso povo, transmitindo às gerações futuras o saber e a arte
sobre os quais construímos a nossa história. Em 2006, essa Lei foi revisada e ampliada, trazendo a manutenção
dos grupos e coletividades.
Estamos falando do projeto:
a) Amigos do Saber.
b) Amigos da Cultura.
c) Mestres da Cultura.
d) Saber e Cultura.
24. Segundo Moreira & Gatto (1981) a geomorfologia local é constituída, basicamente, pela Planície Litorânea e Glacis
Pré-litorâneos, cujos limites sofrem influência da homogeneidade das formas de relevo, altimetria, estrutura
geológica e das características do solo e vegetação.
A planície litorânea caracteriza-se por altitudes inferiores a 200 metros, compreendendo os campos dunares (Praia
do Futuro/Cidade 2.000 e Barra do Ceará), praias (em toda a orla costeira do município) e as planícies fluviomarinhas
da cidade. As dunas são representadas por cordões quase contínuos paralelos à linha de costa, sendo, em alguns
locais, interrompidos por cursos d’água, planícies fluviais, fluviomarinhas e pela Formação Barreiras (promontório
da ponta do Mucuripe).
São rios que cortam a cidade de Fortaleza, exceto:
a) Cocó, Pacoti e Maceió.
b) Coaçu, Cocó e Maranguapinho.
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c) Ceará, Pacoti e Coaçu.
d) Coaçu, Pacoti e Opaia.
25. Antônia Alves Feitosa, também conhecida como Jovita Feitosa, natural dos Inhamuns, onde nasceu em 8 de março
de 1848, órfã de mãe desde os doze anos foi morar no Piauí com um tio músico que tentou iniciá-la no meio artístico.
No entanto, ao ouvir as notícias de uma guerra envolvendo o Brasil na América do Sul que se iniciou em 1864 e
terminou em 1870 e da propaganda do governo que recrutava os “voluntários da Pátria”, decidiu aventurar-se, com
18 anos incompletos, em direção a Teresina para se alistar. No entanto, sabendo que a presença de mulheres não
era permitida nos campos de batalha, cortou os cabelos, escondeu-se sob roupas masculinas e chapéu de vaqueiro
e foi admitida. O disfarce, todavia, caiu quando numa feira uma mulher que a observava percebeu as orelhas furadas
e indiscretamente apalpou-lhe os seios, denunciando-a. Mesmo assim viajou junto com o batalhão até a capital do
Império, sendo calorosamente aplaudida pelo povo, recebendo homenagens por parte de personalidades locais e
da imprensa. Contudo, seu embarque para o “front” não foi permitido pelo ministro da guerra. Angustiada e
deslocada de seu habitat natural, permaneceu no Rio de Janeiro, onde se suicidou tempos depois com uma
punhalada no coração.
O movimento militar que ocorreu nesse período que envolveu o Brasil e mais três países numa guerra extremamente
sangrenta foi chamado de:
a) Guerra do Paraguai.
b) Guerra dos Farrapos.
c) Guerra de Canudos.
d) Revolução Federalista.
26. A economia do Ceará, durante o Segundo Reinado, destinada a abastecer as indústrias têxteis britânicas, o algodão
tornou-se o principal produto de nossa economia inserindo o Ceará no mercado internacional e tendo em Fortaleza
seu mais importante entreposto de exportação. No entanto, a eclosão da Guerra Civil norte-americana na década
de 1860, desorganizou a cotonicultura (produção algodoeira) naquele país, haja vista que as plantações foram
duramente atingidas. Com isso, os ingleses recorreram ao algodão do Nordeste brasileiro. Ao final do conflito nos
Estados Unidos, a produção foi reorganizada e, consequentemente, houve um grande aumento da oferta de algodão
no mercado internacional, provocando a queda do preço. Além disso, devido à menor distância (frete mais barato)
os ingleses voltaram a dar preferência ao algodão norte-americano.
São características desse período no Ceará, exceto:
a) o fortalecimento da produção de algodão na Região Jaguaribana.
b) o destaque de Fortaleza com o desenvolvimento do Parque Industrial na região oeste da capital cearense e um
dos maiores do Nordeste. Com o nascimento de bairros históricos como Quintino Cunha, Vila Velha e Bairro
Ellery.
c) que foi nesse período que se realizaram grandes obras. Com destaque para a construção da Estrada de Ferro
Fortaleza-Baturité, iniciado em 1870, a partir da associação de alguns aristocratas cearenses com o governo do
Estado.
d) que com o retorno da produção americana no mercado, ocorreu uma baixa na produção cearense. Mesmo com
a queda da cotonicultura, o algodão continuou sendo a base de nossa economia fazendo de Fortaleza o centro
político e econômico do Ceará.
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27. Neste ano completam 80 anos em que, no período Democrático ou Constitucional da chamada Era Vargas, um
movimento de caráter militar se rebelou contra o governo do Presidente Getúlio Vargas. Esse movimento teve a
participação da Aliança Nacional Libertadora e a liderança de Luís Carlos Prestes. Estamos falando do (a):
a) Revolução Constitucionalista.
b) Intentona Comunista.
c) Movimento Democrático Brasileiro.
d) Rebelião Militar Socialista.
28. Em 2015 completam-se 100 anos da Seca do Quinze. "Chegou a desolação da primeira fome. Vinha seca e trágica,
surgindo no fundo sujo dos sacos vazios, na descarnada nudez das latas raspadas”. A descrição de uma das mais
severas secas no Ceará é do livro “O Quinze”. O autor desta obra é:
a) Manoel de Oliveira Paiva.
b) Raul Pompeia.
c) Rachel de Queiroz.
d) Adísia Sá.
29. Em 15 de janeiro de 1985, a história do Brasil tomava novos rumos. Naquele ano se elegeu o primeiro presidente
civil desde o golpe militar de 1964. Ele fazia parte da Aliança Democrática – o grupo de oposição formado pelo
PMDB e pela Frente Liberal. Era o fim do regime militar, após 30 anos do final da ditadura. O presidente eleito foi:
a) Paulo Maluf.
b) José Sarney.
c) Fernando Collor.
d) Tancredo Neves.
30. Analisemos Copa do Mundo versus manifestações populares:
Texto 1 - No ano de 1970, o Brasil chegava perto do seu auge de repressão, tortura e controle midiático. A ditadura
militar brasileira, no entanto, soube usar muito bem todos os recursos disponíveis para blindar a repercussão de boa
parte desses acontecimentos. Através de propagandas de discurso ufanista, construiu no imaginário do brasileiro
um cenário de crescimento econômico e país de sucesso através do êxito da seleção brasileira de futebol na copa
de 70.
O futebol, “paixão nacional”, pareceu um ótimo meio de conquistar legitimidade frente à população. Unir seleção,
governo, nação: construir identidade. Para isso, no entanto, a seleção brasileira deveria alcançar sucesso e
recuperar sua boa imagem, perdida com o fracasso na copa de 1960.
Texto 2: No primeiro semestre de 2013, uma série de manifestações populares ocorreu nas ruas de centenas de
cidades brasileiras. Tendo inicialmente como foco de reivindicação a redução das tarifas do transporte coletivo, as
manifestações ampliaram-se, ganhando um número imensamente maior de pessoas e também novas
reivindicações. A violência policial aos atos também contribuiu para que mais pessoas fossem às ruas para garantir
os direitos de livre manifestação.
Em virtude da grande repercussão que essas manifestações alcançaram nas ruas e nos meios de comunicação de
massa, é possível que elas sejam utilizadas como ponto de partida para avaliar o vestibulando, possivelmente
testando seus conhecimentos em relação a outras grandes manifestações que ocorreram na história do Brasil. E
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isso pode ocorrer tanto nas provas de história quanto nas redações dos vestibulares e do Enem.
(http://vestibular.brasilescola.com/atualidades/manifestacoes-populares-no-brasil.htm)

Sobre os textos acima, podemos afirmar:
a) Na Copa de 70 e na Copa das Confederações de 2013, a participação popular foi diferente nos dois movimentos.
Em 1970, o apoio sem pressão política e sem controle por parte da ditadura, que com a vitória da seleção
conseguiu o apoio para legitimar a o governo autoritário, sem contestação de grupo algum. Em 2013, os protestos
não foram contra os gastos abusivos realizados pelos governos, mas primordialmente contrário ao grupo político
que comandava o país.
b) Na Copa de 70 e na Copa das Confederações de 2013, a participação popular foi semelhante nos dois
movimentos. Com a vitória da seleção brasileira em 70 e em 2013, o povo esqueceu os problemas políticos e
econômicos do país e passou a festejar apenas a vitória da seleção brasileira. Sem questionamentos às práticas
políticas dos dois períodos.
c) Na Copa de 70 e na Copa das Confederações de 2013, a participação popular foi diferente nos dois movimentos.
Na Copa de 70, o ufanismo em torno da seleção vitoriosa não impediu manifestações de grupos contrários à
ditadura, mas a maioria do povo brasileiro via a vitória da seleção como uma forma de engrandecimento político
do país. Na Copa das Confederações em 2013, a visão ufanista no Brasil foi praticamente nula, se limitando a
determinados veículos midiáticos.
d) Na Copa de 70 e na Copa das Confederações de 2013, a participação popular foi semelhante nos dois
movimentos. Não houve apoio popular à seleção de 1970, nem festas para enaltecer o “Time Canarinho” com a
conquista do tricampeonato. Com a vitória da seleção em 2013, os movimentos de contestação foram abafados
pela presença maciça do povo nas ruas para comemorar a bela campanha do time Neymar e companhia.
31. Recentemente o brasileiro Marco Archer foi fuzilado após 11 anos de prisão, condenado à pena capital pelo crime
de tráfico de drogas. Em torno desse fato, muito já se discutiu e ainda se discute, principalmente em relação à
legitimidade da pena de morte, ao papel do Governo brasileiro nas tratativas para evitar a execução e se Marco
Archer merecia ou não morrer. Em qual país o brasileiro foi fuzilado?
a) Indonésia.
b) Irã.
c) Sri Lanka.
d) Nepal.
32. Em 17 de janeiro deste ano, um jornal francês foi atacado por um grupo de homens armados que invadiram a
redação e mataram 12 pessoas. Os assassinos queriam se vingar de autores das charges que faziam piada com o
profeta Maomé, mensageiro de Deus para o Islamismo, religião popular principalmente nos países árabes e em
outras partes da Ásia e da África. Estamos falando do jornal:
a) Charlie Chaplin.
b) Charlie Darwin.
c) Charlie Herald.
d) Charlie Hebdo.
33. Recentemente em maio de 2015, por 20 votos favoráveis e 7 contrários, os senadores membros da CCJ (Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania) aprovaram o nome do substituto para ocupar a vaga deixada por Joaquim
Barbosa como ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). A Constituição de 1988, diferentemente, estabeleceu
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que os indicados para o STF devem ser aprovados por maioria absoluta de votos no plenário do Senado. O nome
em questão aprovado pelos senadores e indicado pela presidenta Dilma Rousseff é o do jurista:
a) Dias Tóffoli.
b) Luiz Edson Fachin.
c) Álvaro Oliveira Filho.
d) Nestor Cerveró.
34. Deflagrada, em 17 de março de 2014 pela Polícia Federal (PF), esta ação desmontou um esquema de lavagem de
dinheiro e evasão de divisas que, segundo as autoridades policiais, movimentou cerca de R$ 10 bilhões. A
investigação resultou na descoberta de um esquema de desvio de recursos da Petrobras. Segundo a PF e o
Ministério Público Federal (MPF), dirigentes da estatal estão envolvidos no pagamento de propina a políticos e
executivos de empresas que firmaram contratos com a petroleira. O nome dessa ação é:
a) Mensalão.
b) Petrolão.
c) Lava Jato.
d) Gasolina batizada.
35. Com a chegada do presidente gaúcho Hermes da Fonseca ao poder, apoiado economicamente e politicamente
pelos estados do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, além do apoio do poderoso senador Pinheiro Machado, de
segmentos da classe média e do exército, esse presidente iniciou um movimento para moralizar a república e
combater as oligarquias. Esse movimento ficou conhecido por:
a) Política das Salvações.
b) Movimento Pra Frente Brasil.
c) Política da Moralização Nacional.
d) Movimento Novo Brasil.
36. Um dos governantes que mais passou tempo à frente do governo do Estado de Ceará. Apoiou eleições de políticos
aliados, usou da compra de votos e do voto de cabresto para controlar as eleições. Em períodos de secas no estado,
fez vistas grossas ao povo sofrido do sertão. Perseguiu inimigos políticos como o Dr. Rodolfo Teófilo. Ficou
conhecido como o Velho Babaquara. Estamos falando de:
a) Nogueira Accioly.
b) Gonzaga Mota.
c) Liberato Barroso.
d) Desembargador Moreira.
37. A empresa Goldman Sachs publicou a tese de que acredita que esses quatro países poderão dominar a economia
mundial em uma projeção até 2050, tendo em vista que são países em desenvolvimento. Em dados, eles possuem
25% das terras do planeta e 40% da população mundial. O PIB é de, aproximadamente, 18 trilhões de dólares. Em
vários outros aspectos analisados, as quatro nações formariam a maior instituição econômica mundial em
crescimento e potência. O grupo tem atuado de forma inteligente na política internacional. Amigos e aliados da União
Europeia e dos EUA, vários acordos de cooperação estão sendo firmados, tanto no que tange à tecnologia quanto
à área comercial. Os países em questão formam um grupo conhecido por:
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a) ALCA.
b) BRICs.
c) OTAN.
d) OPEP.
38. Localizada ao sul do Ceará estende-se, no sentido leste-oeste, por entre 30 km e 70 km e, no eixo norte-sul, por
cerca de 180 km de comprimento. Além do Ceará, compreende áreas de Pernambuco e Piauí. O relevo é tabular e
marcadamente horizontalizado, atingindo, na sua porção mais alta, altitudes médias de 750m, mas chega a
apresentar, entre as cidades de Crato, Exu (em Pernambuco) e Jardim, altitudes superiores a 900m. As condições
climáticas e fitográficas variam de acordo com a morfologia e geografia do local, o que constitui uma vegetação
variada, incluindo caatinga, carrasco, cerradão e floresta tropical. De suas escarpas surgem fontes naturais e
mananciais que irrigam o sopé do altiplano, uma vez que no topo a drenagem superficial é escassa, dados solos
muito permeáveis. Da mesma forma, os solos se revelam de maior fertilidade no sopé da chapada do que nas áreas
vizinhas. Devido a isso, forma-se um verdadeiro "brejo" que faz do Vale do Cariri uma das áreas mais densamente
povoadas do Estado. Essa forma de relevo cearense é conhecida como:
a) Chapada do Apodi.
b) Chapada do Araripe.
c) Serra da Ibiapaba.
d) Tabuleiro do Norte.
39. É um grupo de caráter ideológico ligado aos jihadistas. Atualmente, beneficiado pela fraqueza e pelo sectarismo do
Estado iraquiano e pela guerra civil na Síria, os radicais ganham territórios e força política, propagando o terror e
dizimando minorias étnicas. Liderados por Abu Bakr al Baghdadi, o grupo reuniu rebeldes sunitas e militares
experientes do exército de Sadam Hussein para se fortalecer na região. Esse grupo é conhecido como:
a) Palestina Vive.
b) Estado Islâmico.
c) Força de Alah.
d) Al Qaeda.
40. A população indígena cearense é, atualmente, composta por pouco mais de 20 mil índios. Distribuídos em zonas
específicas, a grande luta desses indígenas é a garantia de permanência em suas terras e a regularização de seu
território no Ceará e em todo o Brasil. A maior parte dos povos indígenas ainda não conseguiu efetivar o direito de
acesso e posse aos seus territórios. Atualmente, o Estado possui 14 etnias registradas de acordo com a Fundação
Nacional do Índio (Funai). Entre elas, podemos citar:
a) Apache, Tremembé e Tapeba.
b) Igarapés, Pitaguary e Jenipapo.
c) Coalas, Kanindés e Kariris.
d) Pitaguary, Tabajara e Potiguara.
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