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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 consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C e D), das quais apenas uma é 

verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, marcando-a no cartão-resposta, 

cobrindo levemente todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada. Verifique se o caderno 

está incompleto ou se há imperfeições. Nesses casos, informe, imediatamente, ao fiscal. Utilize 

somente caneta de tinta azul ou preta. Marque seu cartão-resposta, pintando completamente 

o quadrinho referente a sua resposta, como no modelo abaixo: 

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 letra. 
 

4. O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, 

nada deve ser escrito ou registrado fora do espaço destinado às respostas. 
 

5. Verifique se o seu nome e o número de inscrição estão corretos no cartão-resposta. Se houver erro, 

comunique-o ao fiscal. 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 60/2014, durante a realização da prova escrita objetiva, 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, entregue ao fiscal a prova e o cartão-resposta assinado, que é o único documento 

válido para correção. 

 

 

 
 

 

A B C D 

 

PROVA OBJETIVA  
DATA: 14 DE DEZEMBRO DE 2014 

DURAÇÃO: 03 horas 
INÍCIO: 14h    TÉRMINO: 17h 

 
_____________________________________________________ 

NOME EM LETRA DE FORMA 

 
___________________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
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As questões de 01 a 15 estão relacionadas ao texto I. 
TEXTO I 

 
 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

A GOTA QUE FALTAVA 
A água potável do mundo vai acabar, e talvez isso aconteça antes do que 
você imagina. Saiba como vai ser a sua vida depois do fim, e veja o que 
fazer para tentar adiar este momento. 

(por Jessica Soares) 
As previsões são pessimistas: até 2025, dois terços da população 

mundial pode ser afetada pela crise de escassez de água. E aí, tudo muda. 
Cerca de um décimo da água potável disponível no planeta é usada para as 
tarefas cotidianas como os banhos de 15 minutos que você tanto gosta (e 
que podem mandar até 200 litros de água limpa pro ralo) e descargas que 
jogam fora 2 litros de água potável por segundo. Dê adeus a estes hábitos. 
A falta de água também vai estar à mesa: 90% dos recursos hídricos são 
alocados para a irrigação agrícola e atividades industriais – ou estas 
práticas se tornarão mais eficientes ou não vai ter arroz e feijão no prato ou 
churrasco de domingo.  

Hoje, para uma em cada sete pessoas do planeta, a falta de água já é uma realidade. A 
ONU estima que um bilhão de pessoas não tenha água própria para beber e 2,5 bilhões não tenham 
acesso a saneamento básico. A água está mal distribuída no planeta e, se a crise hídrica cresce, se 
intensificam outras desigualdades. Conforme diminui o acesso à água, a tendência é que os conflitos 
por água se intensifiquem. Se falta água, piora também a saúde: segundo a Organização Mundial da 
Saúde, 80% de doenças em países em desenvolvimento são causados pelo consumo de água não 
potável e saneamento precário - a cada 20 segundos, uma criança morre por conta da falta de 
saneamento. É muita gente bebendo água suja. 

Apesar de o Brasil guardar em seus rios 13% do volume fluvial mundial, se nada for feito, a 
partir de 2025, cerca de um terço dos brasileiros enfrentará a falta de água, segundo o Atlas Brasil – 
Abastecimento Urbano de Água, elaborado pela Agência Nacional das Águas (ANA). [...] 

O desequilíbrio entre oferta e demanda causa impacto na qualidade de vida. “No dia a dia, 
a água é fundamental para a sobrevivência e higiene. E, olhando na perspectiva da sociedade, a 
água é um vetor de desenvolvimento”, explica o superintendente de planejamento de recursos 
hídricos da ANA, Sérgio Ayrimoraes. “Quando pensamos no aumento da atividade produtiva, no 
crescimento do país, na maioria das vezes isso está atrelado à boa gestão da água e na garantia de 
recursos hídricos para que todas atividades aconteçam”, completa. 

 
http://super.abril.com.br/crise-agua/aguapotavel.shtml (Acesso em 15/11/2014). 

 

1. Com referência às características desse tipo de texto, aponte a afirmativa verdadeira. 
 

a) Esse texto é classificado como narrativo-descritivo por expor os fatos e as características desses fatos. 
b) Trata-se de um texto dissertativo-argumentativo por discorrer acerca de determinado assunto. 
c) Deve-se considerá-lo um texto preditivo por prever problemas com a água potável. 
d) É um exemplo de texto essencialmente descritivo por descrever uma situação. 

 
2. Quanto aos argumentos apresentados no texto para se economizar água, é incorreto asseverar o quê? 

 

a) Os problemas arrolados revelam a existência de maus hábitos já arraigados pela população mundial. 
b) A maioria dos problemas apresentados se concentram no universo doméstico de cada indivíduo. 
c) As situações elencadas no texto não fazem parte do quotidiano da população brasileira. 
d) Nenhuma dessas situações restringe-se ao domínio das instituições governamentais. 
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3. O gráfico constante do texto explicita o consumo de água por parte de três segmentos: a irrigação (70%); a 
indústria (19%); o uso doméstico (11%). Com base nele, assinale a asserção falsa. 
 

a) A diminuição expressiva do consumo hídrico pelos agricultores minimizaria o problema d’água. 
b) A diferença entre o consumo hídrico na indústria e o consumo d’água na agricultura é relevante. 
c) Inexiste discrepância significativa entre o consumo d’água pela indústria e o consumo pelas famílias. 
d) O consumo de recursos hídricos nas residências equipara-se ao uso desses recursos nas plantações. 

 
4. Sérgio Ayrimoraes afirma que o desenvolvimento econômico baseia-se: 

 

a) na administração eficaz do uso da água e no compromisso de se terem os recursos hídricos. 
b) no uso excelente dos recursos hídricos e na comprovação da existência desses recursos. 
c) no controle eficiente dos recursos hídricos e na concretização do uso adequado d’água. 
d) na garantia dos recursos hídricos e na monitorização do uso desses recursos. 

 
5. O uso de fontes como a OMS e a ANA pela autora desse texto é revelador do fato de: 

 

a) essa autora precisar legitimar as informações e os argumentos apresentados por ela. 
b) tais instituições apresentarem dados sobre os problemas socioeconômicos em nível mundial. 
c) o interesse dos leitores estar diretamente relacionado às fontes de dados fornecidas pela autora. 
d) ela necessitar de dados e informações mais representativos e aceitáveis para respaldar a sua tese. 

 
6. No trecho “ou estas práticas se tornarão mais eficientes ou não vai ter arroz e feijão no prato ou churrasco de 

domingo” (l. 12, 13 e 14), nessas duas orações, além da explícita relação de alternância expressa pela 
conjunção coordenativa ou, é flagrante o elo semântico de: 
 

a) conformidade. 
b) comparação. 
c) concessão. 
d) condição. 

 
7. É uma característica marcante desse tipo de texto o predomínio do emprego das formas verbais no: 

 

a) pretérito perfeito. 
b) pretérito imperfeito. 
c) presente do indicativo. 
d) presente do subjuntivo. 

 
8. Caso se coloquem os elementos variáveis da frase “não vai ter arroz e feijão” (l. 13) no plural, mantendo-se a 

correção gramatical, qual período se terá? 
 

a) Não vão ter arroz e feijão. 
b) Não vai ter arroz e feijões. 
c) Não vai ter arrozes e feijões. 
d) Não vão ter arrozes e feijões. 

 
9. Em termos gerais, com relação à forma contrata “pro” (l. 09), não se pode asseverar que:  

 

a) pode também representar a contração da preposição para com o pronome demonstrativo o. 
b) o uso dessa contração é incorreto, porque ela é de emprego meramente popular. 
c) é a forma contrata da preposição para com o artigo definido o. 
d) os preceitos gramaticais já acolhem essa contração. 
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10. Em conformidade com o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa – AOLP 1990 (Decreto n. 6583, de 
29/09/2008), o substantivo “dia a dia” (l. 26) perdeu os hifens; o mesmo ocorreu a que palavra negritada, 
levando-se em conta que a ortografia nas frases abaixo está de acordo com as regras ortográficas anteriores 
ao acordo? 
 

a) O cultivo da cana-de-açúcar implica o consumo excessivo de água. 
b) Muita água boa para o consumo humano escorre pelas bocas-de-lobo. 
c) No Nordeste, o problema da falta d’água pode ser resolvido pelos carros-pipa. 
d) O processo de extinção do cervo-do-pantanal não está associado ao consumo descontrolado de água. 

 
11. No lead (l. 01, 02 e 03), existem quantos dígrafos (devem-se computar também os dígrafos repetidos)? 

 

a) 12. 
b) 09. 
c) 07. 
d) 06. 

 
12. Que período simples corresponde ao trecho “dois terços da população mundial pode ser afetada pela crise de 

escassez de água” (l. 05 e 06) na voz ativa? 
 

a) A crise de escassez de água pode afetar dois terços da população mundial. 
b) A crise de escassez de água há afetado dois terços da população mundial. 
c) A crise de escassez de água vai afetar dois terços da população mundial. 
d) A crise de escassez de água afeta dois terços da população mundial. 

 
13. Neste fragmento “E aí, tudo muda” (l. 06), o verbo mudar não rege complemento, ou seja, não tem objeto direto 

nem objeto indireto. Em que oração o verbo apresenta essa mesma característica sintática? 
 

a) “se a crise hídrica cresce” (l. 17). 
b) “ou não vai ter arroz e feijão no prato” (l. 13). 
c) “‘Quando pensamos no aumento da atividade produtiva” (l. 29). 
d) “cerca de um terço dos brasileiros enfrentará a falta de água” (l. 24). 

 
14. Tomando-se como base esta frase “a água é um vetor de desenvolvimento” (l. 27 e 28), o substantivo vetor 

apresenta relação de sinonímia com que palavra? 
 

a) Estabilizador. 
b) Controlador. 
c) Equalizador. 
d) Condutor. 

 
15. Em “Dê adeus a estes hábitos” (l. 10), o termo “adeus” tem a mesma função sintática de: 

 

a) “a saúde” (l. 19). 
b) “de água” (l. 11). 
c) “o Brasil” (l. 23). 
d) “que” (l. 01). 

 

As questões de 16 a 20 estão relacionadas ao texto II. 
TEXTO II 

 

Lição de vida 
01 
02 
03 
04 
05 

 Um menino pobre recebeu do pai dinheiro para pagar a energia. No caminho, o menino 
viu o sorteio de um carro. Comprou o bilhete do sorteio e deixou de pagar a conta. Chegando em 
casa, o pai, vendo que o garoto tinha gastado o dinheiro, deu-lhe uma grande surra. No outro dia, 
quando abriram a porta, havia um carro em frente à casa, e todos começaram a chorar. Era o carro 
da Coelce para cortar a luz. O menino levou outra surra. 

 
Adaptado de http://mensagensparawhatsapp.com.br/mensagem/?id=52# (Acesso em 15/11/14). 
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16. Com base no conteúdo do texto II, não é correto asseverar que: 
 

a) o conflito se dá devido a problemas econômicos. 
b) os personagens estão estreitamente relacionados. 
c) o desfecho dessa história parece ser imprevisível sendo otimista. 
d) a temática central se baseia na frustração dos membros da família. 

 
17. Se o texto II fosse uma fábula, qual das frases seguintes poderia ser a sua moral? 

 

a) Quem quer tudo nada tem. 
b) Toda boa ação será punida. 
c) Quem não pensa no futuro padece. 
d) Os mal-intencionados sofrem muito mais. 

 
18. A forma verbal “tinha gastado” (l. 03) está no pretérito mais-que-perfeito, porque: 

 

a) a ação de gastar é anterior à de chegar. 
b) o ato de chegar antecedeu o ato de gastar. 
c) as ações de chegar e gastar são simultâneas. 
d) o verbo gastar constitui ação totalmente conclusa. 

 
19. Que relação semântica existe entre as seguintes situações: o menino comprou o bilhete e o menino deixou de 

pagar a conta, respectivamente? 
 

a) Hipótese e condição. 
b) Condição e hipótese. 
c) Causa e efeito. 
d) Efeito e causa. 

 
20. Com base nas expectativas de um leitor, este pode surpreender-se em razão de: 

 

a) o texto trazer uma referência muito negativa à violência doméstica. 
b) ele esperar que o fim de tal história seria o menino ganhar o carro no sorteio. 
c) ele acreditar que o contexto de pobreza não implica o uso da violência na educação dos filhos. 
d) a atitude do pai não corresponder às suas expectativas, visto que o menino agiu de modo correto. 

 
 

21. Durante a Era Vargas, no Ceará, um Governador passou dez anos à frente do Estado. Eleito pelo colégio 
eleitoral de deputados e, posteriormente, assumindo como interventor, foi um dos nomes mais fortes do 
período: 
 

a) Carlos Jereissati 
b) Menezes Pimentel 
c) Desembargador Moreira  
d) Tristão Gonçalves 

 
22. Podemos associar as idéias da Legião Cearense do Trabalho (LCT), EXCETO: 

 

a) Organização com finalidade econômica, política e social, objetivando um reformismo para o Brasil; pretendia 
ampliar o corporativismo (atingindo uma legislação social que abolisse o partidarismo), colocando em seu lugar 
a representação de classes, que em consonância com um Estado forte e centralizado, controlasse a economia 
e a política, fazendo surgir um novo país, sem conflitos sociais e hierarquizado dentro da ordem e do 
progresso. 

b) Propunha um contrato coletivo, fixação e cumprimento do salário vital, de 8 horas de trabalho diário, do 
repouso dominical, do limite de trabalho para menores e mulheres, da co-gestão (com a participação dos 
operários nos lucros da empresa). 
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c) Prometia educar os trabalhadores, permitindo a estes a conscientização dos direitos e deveres, materiais e 
morais, e que tomassem conhecimento das questões econômicas e uma vez preparados, poderiam ascender à 
pequenas propriedades, através de cooperativas. 

d) Pregava o sindicalismo forte, embasado nos ideais da Revolução Russa de 1917. Defendia a tomada do poder 
pelos trabalhadores através de uma revolução, onde o proletariado cearense derrotaria a burguesia local 
dentro de uma luta de classes e assim, teria um governo controlado pelos trabalhadores dentro do ideal de Karl 
Marx. 
 

23. As principais chapadas do estado do Ceará são: 
 

a) Chapada da Ibiapaba, localizada na região leste, a Chapada do Araripe na região sudoeste e a Chapada do 
Apodi na região centro-oriental. 

b) Chapada da Ibiapaba, localizada na região oeste, a Chapada do Araripe na região centro-sul e a Chapada do 
Apodi na região noroeste. 

c) Chapada da Ibiapaba, localizada na região sul, a Chapada do Araripe na região noroeste e a Chapada do 
Apodi na região centro-ocidental. 

d) Chapada da Ibiapaba, localizada na região oeste, a Chapada do Araripe na região sul e a Chapada do Apodi 
na região nordeste. 
 

24. O Rio Cocó faz parte da bacia dos rios do litoral leste cearense, tendo sua bacia hidrográfica uma área de 
aproximadamente 485 km², com um comprimento total do rio principal de cerca de 50 km . Sobre o Rio Cocó 
podemos afirmar: 
 

a) O Rio Cocó nasce na vertente oriental da Serra da Aratanha e nos seus 50 km de percurso passa por três 
municípios, Pacatuba, Maracanaú e Fortaleza, para  desaguar no  Oceano Atlântico, nos limites das praias do 
Caça e Pesca e Sabiaguaba.  

b) O Rio Cocó nasce na vertente ocidental da Serra da Meruoca e nos seus 50 km de percurso passa por quatro 
municípios, Camocim, Sobral, Caucaia e Fortaleza, para desaguar no Oceano Atlântico, nos limites das praias 
do Futuro e do Japão. 

c) O Rio Cocó nasce na vertente ocidental da Serra de Baturité e nos seus 50 km de percurso passa por três 
municípios, Pacatuba, Maranguape e Fortaleza, para desaguar no Oceano Atlântico, nos limites das praias de 
Iracema e do Caça e Pesca. 

d) O Rio Cocó nasce na vertente nordeste da Serra da Aratanha e nos seus 50 km de percurso passa por três 
municípios, Pacatuba, Maranguape e Fortaleza, para desaguar no Oceano Atlântico, nos limites das praias do 
Beach Park e Porto das Dunas. 
 

25. Os holandeses quando aqui estiveram de 1649 à 1654, comandados por Matias Beck, na ocasião em que 
ergueram o Forte Schoonemborch, às margens do Rio Pajeú, de onde se originou a cidade de Fortaleza. Como 
consequência desta história temos: 
 

a) Uma invasão francesa que contou com apoio dos índios Tabajaras que auxiliaram na expulsão dos holandeses 
que acabaram se dirigindo para o norte da América do Sul e colonizando o Suriname. 

b) A formação de vilas holandesas, no interior do Ceará, como Jaguaribara e Tejuçuoca. O estado do Ceará, por 
sinal, tem forte influência cultural holandesas, principalmente nas cidades litorâneas de Aracati e Paracuru. 

c) A expulsão dos holandeses do Ceará pelo português Álvaro de Azevedo Barreto. Ao expulsar os estrangeiros, 
o Forte de Schoonemborch teve seu nome mudado para Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. 

d) A expulsão dos holandeses por Pero Coelho de Souza que, com o apoio de Martim Soares Moreno, conseguiu 
conquistar a área do Forte de Schoonemborch e  com  isso,  iniciar  o processo de fundação de Fortaleza, que 
foi elevada à capital no ano de 1654 pelo próprio Pero Coelho. 
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26. Segundo Pierre Verger, essa manifestação cultural de forte presença na cultura cearense, pode ser assim 
descrita: “Aí eles celebravam a coroação do rei e da rainha. Vestidos com as roupas barrocas descartadas dos 
portugueses, as integrantes do desfile formavam a corte para o rei e a rainha: príncipe e princesa, duque e 
duquesa, barão e baronesa, embaixador, porta estandarte, porta sombrinha, batuqueiros, damas da corte e 
damas de passo, a primeira dama da corte, que, durante os desfiles, leva a boneca -chamada calunga- que 
simbolizava as rainhas mortas”. O escritor descrevia: 
 

a) Reisado  
b) Maracatu  
c) Xaxado 
d) Maneiro-pau 

 

27. A Planta Topográfica da Cidade de Fortaleza e Subúrbios, considerada o marco inicial da modernização 
urbana. Inspirado nas realizações de Paris, então gerida pelo Barão de Haussmann. A planta estabeleceu o 
alinhamento de ruas segundo um traçado em xadrez, de forma a disciplinar a expansão da cidade. O 
idealizador desse projeto foi: 
 

a) Prefeito José Walter Cavalcante  
b) Comendador Nogueira Accioly 
c) Engenheiro Adolfo Herbster  
d) Bispo Dom Manuel 

 

28. O Ceará foi a primeira província do Brasil a abolir a escravidão, em 25 de março de 1884. A data já foi 
resultado de um intenso movimento abolicionista que tomou conta do estado nos anos anteriores. No município 
de Redenção, foi marcante o processo de libertação dos escravos. No dia 1º de janeiro de 1883, a Vila do 
Acarape, atual Redenção, emancipou seus escravos há menos de um ano antes da província do Ceará. O 
povo redencionista guarda na memória o gesto heróico de ter libertado seus 116 escravos. Assim, Redenção é 
conhecida como Rosal da Liberdade. Sobre os nomes que estiveram à frente deste processo no Ceará temos: 
 

a) José Martiniano de Alencar e Oliveira Paiva 
b) Thomas Pompeu de Souza Brasil e Raul Pompeia 
c) Pedro José da Costa Barros e Antônio Bezerra de Manezes  
d) João Cordeiro e Dragão do Mar 

 

29. São fatos relacionados à Sedição de Juazeiro, EXCETO: 
 

a) O conflito envolveu, de um lado, o novo governador eleito, Franco Rabelo e as tropas legalistas, e de outro as 
tropas de jagunços comandadas por Floro Bartolomeu, apoiadas pelo padre Cícero e pelos coronéis da região 
do Cariri. 

b) No início de 1912, a "Política de Salvações" do presidente Hermes da Fonseca atingiu o Ceará. A prática 
intervencionista acompanhada de um discurso moralizador serviu para derrubar a governador Nogueira 
Acciolly, representante das oligarquias tradicionais do estado, em especial da região do Cariri, no poder a 
quase 25 anos. 

c) A condição de miséria das populações do sertão nordestino favoreceu sua subordinação a líderes religiosos, 
fanáticos e demagogos, que de tempos em tempos surgiam na região. Sob a influência do admirado e 
carismático Padim Ciço, os sertanejos cearenses participaram da Revolta de Juazeiro por acreditarem que 
estavam cumprindo uma missão profética e lutando numa guerra santa. 

d) O grande número de fortalezenses que lutou ao lado de Floro Bartolomeu, se deve principalmente devido a 
grande influência de Padre Cícero Romão na capital. Essa força do Padim em Fortaleza foi decisiva para sua 
eleição para prefeito de Fortaleza e para a vitória das tropas federais que ajudou a eliminar as oligarquias do 
Ceará.  
 

30. Durante a Ditadura (1964 – 1985) um cearense assumiu a presidência da República, o nome dele era: 
 

a) Humberto de Alencar Castelo Branco 
b) Ernesto Geisel 
c) João Batista Figueiredo 
d) Arthur da Costa e Silva 
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31. O Caldeirão de Santa Cruz foi uma irmandade constituída por sertanejos no Crato. Esta irmandade acolheu 
muitos sertanejos refugiados, principalmente com a seca de 1932, crescendo rapidamente e tornando-se 
referência para quem buscava a esperança de uma vida melhor, chegando a acolher mais de mil pessoas. 
Com esse crescimento, com a vivência em comunidade, com a produção independente, o Caldeirão logo se 
tornou alvo de críticas políticas e também religiosas, visto pela elite e pelo governo republicano como 
fanatismo, heresia, ameaça da ordem política, social e econômica. O principal líder do movimento foi: 
 

a) Dragão do Mar 
b) Antônio Conselheiro  
c) Beato José Lourenço  
d) Padre Cícero Romão 

 
32. Por 19 anos, no Ceará, a força dos coronéis ultrapassou os limites do Exército e se estendeu ao controle 

político do Estado. Foi quando o triunvirato formado por César Cals, Adauto Bezerra e Virgílio Távora assumiu 
o Governo local, entre 1963 a 1978, sob a unção do Regime Militar. Por tratar-se de um grupo restrito, que 
dividia o poder entre si, o ciclo é avaliado como “oligárquico” por alguns analistas. Porém, são tantas as 
peculiaridades do período que é preciso flexibilizar o conceito puro de oligarquia – e o de coronelismo – para 
dar conta desse recorte da História. Esse período é conhecido como: 
 

a) Oligarquia Tavorista  
b) Ciclo dos Coronéis 
c) Oligarquia de Aço  
d) Pacto da Amizade 

 
33. São representantes do Ceará no Senado durante o Governo Dilma Roussef (2011 –2014): 

 

a) Eunício Oliveira, Tasso Jereissati e Ciro Gomes  
b) Ciro Gomes, Eunício Oliveira e José Pimentel  
c) Inácio Arruda, José Pimentel e Eunício Oliveira 
d) Eunício Oliveira, Tasso Jereissati e José Pimentel 

 
34. Sobre o Período Regencial no Brasil, podemos afirmar, EXCETO: 

 

a) Primeiro governo que sucedeu a queda do imperador Dom Pedro I, o período regencial iniciou-se com a 
formação de dois governos trinos. 

b) O primeiro deles ficou conhecido como Regência Trina Provisória, onde o calor das transformações políticas 
deu margem para a formação improvisada de um novo governo. 

c) Entre as principais ideias da Regência Trina provisória, defendia-se o retorno de D. Pedro I ao trono, para que 
pudesse anexar o Brasil à Portugal e assim retomar todo o processo de colonização. 

d) Na Regência Trina Permanente, agora formada por Francisco Lima e Silva, João Bráulio Muniz e José da 
Costa Carvalho – organizou-se um gabinete ministerial conservador. Essa medida visava conter os 
movimentos populares que pressionaram o governo de Dom Pedro I. 
 

35. O chamado Governo das Mudanças, de Tasso Jereissati, era caracterizado por, exceto: 
 

a) Estruturado no uso da máquina pública para garantir cargos políticos aos seus apoiadores, promovendo um 
inchaço na máquina pública. 

b) Projeto de moralização, austeridade e transparência na gestão pública. 
c) Ruptura com as práticas políticas assistencialistas responsáveis pelo atraso no Estado, promovendo o fim do 

chamado "coronelismo", exatamente o sistema de dominação caracterizado pela prática do clientelismo político 
que predominou no Estado durante décadas. 

d) Implantação no Estado de um novo modelo de administração voltado para a moralização e eficiência do serviço 
público e reforma no aparelho do Estado. 
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36. O povoamento do território cearense tem forte relação com a vida econômica do Estado. Sobre esse processo, 
podemos afirmar que: 
 

a) A região norte do Estado se desenvolveu no século XVII devido, principalmente, ao forte comércio da extração 
da carnaúba e seus derivados. 

b) O gado foi de fundamental importância para a ocupação do sertão cearense. Esse gado era proveniente 
advindo da região de Pernambuco, que, com o crescimento da produção açucareira, teve que enviar seus 
rebanhos para outras regiões do Nordeste. 

c) Os principais latifúndios cearenses do período colonial se destacaram pela grande produção de algodão e 
cacau. 

d) A cotonicultura foi uma das atividades que mais se desenvolveu no Ceará. Sua grande produção definiu todo o 
processo de desenvolvimento industrial no Ceará na época da colônia, pois com a produção em larga escala, 
aqui grandes indústrias se desenvolveram de 1723 à 1889. 
 

37. Um dos mais importantes movimentos políticos da História do Nordeste foi pautado em cima das ideias liberais 
advindas da Europa no séc. XIX. Em Pernambuco, centro da revolta, o movimento teve participação das 
camadas urbanas, elites regionais e intelectuais. A grande participação popular foi um dos principais 
diferenciais deste movimento. Além disso, teve como causas um forte descontentamento com centralização 
política imposta por D. Pedro I, presente na Constituição de 1824 e um descontentamento com a influência 
portuguesa na vida política do Brasil, mesmo após a independência. Esse movimento foi: 

 

a) Guerra dos Farrapos  
b) Confederação do Equador  
c) Cabanagem 
d) Balaiada 

 

38. Na geografia indígena do Ceará, temos distribuídas várias tribos pelo espaço cearense. Subdividiam-se em 
mais de sessenta tribos, que possuíam quase os mesmos costumes dos demais povos selvagens que 
habitavam o Brasil: 
 

a) Ao norte do Ceará estavam localizados os índios Kiriris. 
b) Na região central do Estado a presença forte era da tribo dos Cariris.  
c) Ao sul do Ceará, estavam os índios Tocarijus. 
d) A forte presença de indígenas Canindés no norte do Ceará foi marcante. 

 

39. Durante os anos de 1912-1937, Fortaleza passou pelo aumento das atividades comerciais, o aumento 
demográfico, devido ao movimento migratório do sertão para o litoral, atraídos pelas fábricas e indústrias, 
consequentemente cresceu o número de trabalhadores nas cidades, sendo progressivamente criadas as 
instituições operárias, visando a reivindicação coletiva por melhores condições de vida, ou seja, a busca por 
direitos sociais. Dentre estas instituições, destacamos o papel das sociedades de socorros e auxílio mútuos, 
que “aparecem na fronteira entre a ausência do Estado e a necessidade de suprir, conjuntamente, carências 
intrínsecas a condição de operário”. Nesse período os trabalhadores foram alvos de grandes entidades 
políticas dispostas a se utilizar da força e do voto para se manter no poder. Uma delas era dominada pela 
Igreja Católica que era: 
 

a) Círculos Operários Católicos  
b) Frente de Trabalho para Jesus  
c) Irmãos na Fé e na Luta 
d) Operários Cristãos Marxistas 

 

40. A Inconfidência Mineira foi um dos mais importantes movimentos sociais da História do Brasil. Significou a luta 
do povo brasileiro pela liberdade, contra a opressão do governo português no período colonial. Ocorreu em 
Minas Gerais no ano de 1789, em pleno ciclo do ouro. A Inconfidência foi direcionada com o pensamento das 
ideias liberais vinda da Europa. Entende-se por ideias liberais: 
 

a) Republicanismo e livre comércio 
b) Abolição da escravidão e intervencionismo estatal 
c) Monopólio comercial e monarquia absolutista  
d) Monarquia absolutista e estímulo à produção industrial 


