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CONHECIMENTOS GERAIS
ÁREA I – HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO CEARÁ
01. Líder da primeira expedição de exploração do território
cearense, iniciada em 1603, que fundou a povoação de Nova
Lisboa às margens do rio Ceará, mas foi obrigado a retirar-se
para o Rio Grande do Norte, juntamente com sua família,
devido à terrível seca de 1605-1607:
(A) Martim Soares Moreno.
(B) Francisco Pinto.
(C) Luís Figueira.
(D) Pero Coelho de Sousa.
02. Desde o início de século XVIII, os fazendeiros do litoral
cearense passaram a exportar seu gado abatido sob a forma de
um tipo de carne seca, moderadamente salgada e desidratada
ao sol e ao vento: a chamada carne de sol. A cidade por cujo
porto transitava a maior parte desse produto era:
(A) Fortaleza.
(B) Aracati.
(C) Paracuru.
(D) Aquiraz.
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( ) O Padre Cícero foi o primeiro prefeito de Juazeiro do
Norte, após a emancipação do município em relação a
Crato.
( ) O médico Floro Bartolomeu tornou-se grande amigo do
Padre Cícero, com o apoio do qual se elegeu deputado
federal.
( ) Uma urna contendo os panos manchados de sangue,
resultantes do milagre, é conservada até hoje em Juazeiro
do Norte.
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:
(A) F, F, F, V.
(B) F, V, V, F.
(C) F, V, F, V.
(D) V, V, F, F.
07. Líder do Caldeirão, comunidade de camponeses que existiu
por cerca de dez anos no Cariri e onde se adotava um regime de
trabalho coletivista:
(A) Padre Ibiapina.
(B) Corisco.
(C) Antônio Conselheiro.
(D) Beato José Lourenço.

03. A chamada Revolução de 1832 deve ser melhor
caracterizada como revolta, pois, mesmo se tivesse sido
vitoriosa, não teria trazido mudanças profundas ou estruturais.
Seu líder foi um Coronel de Milícias, residente na Vila do Jardim,
no Cariri, cujo nome era:
(A) Tristão Gonçalves.
(B) Costa Barros.
(C) Pinto Madeira.
(D) Paes de Andrade.

08. Jornal cearense, pertencente à Igreja Católica, que teve
importante atuação na vida política dos anos 1930, defendendo
ideias fortemente anticomunistas:
(A) “O Estado”.
(B) “O Unitário”.
(C) “Correio do Ceará”.
(D) “O Nordeste”.

04. Poeta romântico cearense que NÃO fez parte do grêmio
literário Padaria Espiritual, fundado em Fortaleza, em 1892:
(A) Antônio Sales.
(B) Rodolfo Teófilo.
(C) Juvenal Galeno.
(D) Adolfo Caminha.

09. Tenente cearense que, em 1931, fundou a Legião Cearense
do Trabalho (LCT), movimento cujo objetivo era defender os
interesses dos trabalhadores, porém mantendo a harmonia
entre as classes sociais:
(A) Severino Sombra.
(B) Plínio Salgado.
(C) Eduardo Gomes.
(D) Juarez Távora.

05. Oligarca que dominou a política cearense por dezessete
anos, tendo esse domínio chegado ao fim devido a uma
insurreição popular ocorrida em Fortaleza, em 1912:
(A) Senador Alencar.
(B) Senador Pompeu.
(C) Nogueira Accioly.
(D) Franco Rabelo.
06. Os devotos do Padre Cícero Romão Baptista acreditam que,
em março de 1889, teria havido um milagre no então pequeno
povoado de Juazeiro, no Cariri, quando a hóstia recebida pela
beata Maria de Araújo transformou-se em sangue. A partir daí,
o “Padim Ciço” tornou-se um santo venerado por grande parte
da população nordestina, embora a Igreja Católica nunca tenha
reconhecido a autenticidade do suposto milagre. Escreva V ou F
conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos quesitos
abaixo a respeito do Padre Cícero e de sua atuação políticoreligiosa em Juazeiro do Norte.
( ) O Padre Cícero foi chamado a Roma, onde foi oficialmente
excomungado.
Português

10. Político que se manteve no poder no Ceará de 1935 a 1945,
primeiramente como governador eleito e depois como
interventor, durante o Estado Novo:
(A) Fernandes Távora.
(B) Menezes Pimentel.
(C) Jeová Mota.
(D) Felipe Moreira Lima.
11. Era governador do Ceará quando eclodiu o movimento de
1964, mas foi mantido em seu cargo pelos militares:
(A) Carlos Jereissati.
(B) Virgílio Távora.
(C) Paulo Sarasate.
(D) Raul Barbosa.
12. Ex-governador do Ceará que construiu o novo Aeroporto
Internacional Pinto Martins:
(A) Tasso Jereissati.
(B) Ciro Gomes.
(C) Lúcio Alcântara.
(D) Gonzaga Mota.
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13. Chapada que separa o Ceará de Pernambuco e em cujo sopé
está situada a cidade de Juazeiro do Norte:
(A) Chapada da Ibiapaba.
(B) Chapada do Araripe.
(C) Chapada do Apodi.
(D) Chapada dos Guimarães.
14. Afluente do Rio Jaguaribe, que banha a região do Cariri e vai
receber águas do Rio São Francisco, após a conclusão das obras
de transposição:
(A) Rio Banabuiú.
(B) Rio Coreaú.
(C) Rio Choro.
(D) Rio Salgado.
15. Banhada pelo Rio Acaraú, é a mais populosa cidade da Zona
Norte cearense, abrigando hoje várias indústrias:
(A) Maracanaú.
(B) Itapipoca.
(C) Sobral.
(D) Camocim.
CONHECIMENTOS GERAIS
ÁREA II – HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO BRASIL
16. As Invasões Holandesas, que ocorreram no século XVII,
foram o maior conflito político-militar do Brasil-Colônia.
Concentradas no Nordeste, elas fizeram parte das relações
entre os países europeus, no contexto da luta pelo controle do
açúcar. Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que
se afirma nos itens abaixo sobre as Invasões Holandesas.
( ) As invasões começaram com a ocupação da cidade de São
Luís, no Maranhão.
( ) Os holandeses chegaram a dominar toda a região entre o
Ceará e o Rio São Francisco.
( ) O príncipe holandês Maurício de Nassau, que era
protestante, foi tolerante com os católicos e, ao que tudo
indica, com os judeus.
( ) Domingos Fernandes Calabar foi um dos principais líderes
da chamada Insurreição Pernambucana, como ficou
conhecida a guerra de expulsão dos holandeses.
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:
(A) F, V, V, F.
(B) F, V, F, V.
(C) V, V, F, F.
(D) F, F, V, V.
17. No século XVIII, surgiram no Brasil várias conspirações
contra Portugal e tentativas de independência, algumas das
quais tinham a ver com as novas ideias surgidas na Europa. Um
desses movimentos, resultante do conflito de interesses entre
os grandes proprietários de terra de Olinda e os comerciantes
de Recife, ficou conhecido como:
(A) Aclamação de Amador Bueno.
(B) Revolta de Felipe dos Santos.
(C) Guerra dos Mascates.
(D) Conjuração dos Alfaiates.
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18. As revoltas do Período Regencial (1831-1840), de modo
geral, estavam relacionadas com as dificuldades da população
pobre, mas cada uma delas resultou de realidades específicas
de cada província. Uma dessas rebeliões, que ocorreu no Pará e
foi liderada por Eduardo Angelim, um cearense de apenas 21
anos, recebeu o nome de:
(A) Guerra dos Cabanos.
(B) Cabanagem.
(C) Revolta dos Malês.
(D) Guerra dos Farrapos.
19. Durante a Primeira República (1889-1930), ocorreu uma
série de movimentos que questionavam a ordem estabelecida.
Alguns deles aconteceram no campo, outros nas cidades, e
outros ainda no interior da corporação militar. Assinale, entre
os itens abaixo, o único que indica um movimento social que
ocorreu no campo.
(A) Contestado.
(B) Revolta da Vacina.
(C) Revolta da Chibata.
(D) Revolta dos 18 do Forte.
20. Em 1929, ao aproximar-se o fim do seu mandato, o então
presidente Washington Luís indicou o paulista Júlio Prestes
como seu sucessor. Esse ato desencadeou um processo político
que culminou com a chamada Revolução de 30. Escreva V ou F
conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens
abaixo sobre a Revolução de 30.
( ) Os tenentes, liderados por Luís Carlos Prestes,
expressaram seu apoio às forças revolucionárias.
( ) O assassinato do político paraibano João Pessoa acelerou o
processo revolucionário.
( ) As forças leais a Washington Luís foram definitivamente
derrotadas na Batalha de Itararé.
( ) A maior parte da classe média urbana apoiou a Revolução.
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:
(A) F, F, V, V.
(B) V, F, V, F.
(C) V, V, F, F.
(D) F, V, F, V.
21. O Estado Novo (1937-1945) foi projetado como um Estado
autoritário que deveria durar muitos anos. No entanto, seu
tempo de vida acabou sendo curto. Isso se deveu mais à
inserção do Brasil nas relações internacionais do que
propriamente às condições políticas internas. Sobre o fim do
Estado Novo, é correto afirmar.
(A) No âmbito do governo, Filinto Müller, ministro da Justiça,
mostrou-se publicamente favorável a uma abertura
política.
(B) A oposição liberal, inimiga do Estado Novo, formou o
Partido Social Democrático (PSD).
(C) Depois de sair da prisão, o líder comunista Luís Carlos
Prestes anunciou seu apoio ao governo Vargas.
(D) Após ser deposto, Getúlio Vargas exilou-se no Uruguai.
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22. Após o pleito de 1974, as eleições passaram a ser uma
preocupação para o Regime Militar. A Lei Falcão, idealizada pelo
então ministro da Justiça, Armando Falcão, e o chamado
“Pacote de Abril” foram medidas tomadas pelo governo Geisel
com o intuito de barrar o avanço da oposição. Escreva V ou F
conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos quesitos
abaixo sobre o governo do general Ernesto Geisel (1974-1979).
( )

( )
( )
( )

Embora a Lei Falcão, que barrava o acesso direto dos
candidatos ao rádio e à televisão, atingisse teoricamente
tanto o MDB quanto a Arena, era este último partido o
grande prejudicado.
Os votos dados à Arena concentravam-se nos Estados
mais desenvolvidos e nas grandes cidades.
Entre as medidas do “Pacote de Abril”, estava a criação
da figura do senador “biônico”.
Após a revogação do AI-5, ocorrida no governo Geisel, o
Executivo já não mais poderia declarar o Congresso em
recesso, cassar mandatos, demitir ou aposentar
servidores públicos a seu critério nem privar cidadãos de
seus direitos políticos.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:
(A) F, F, V, V.
(B) V, V, F, F.
(C) F, V, F, V.
(D) V, F, V, V.
23. O ponto mais oriental do Brasil é:
(A) a nascente do Rio Moa, no Acre.
(B) a Ponta do Seixas, na Paraíba.
(C) a nascente do Rio Aliá, em Roraima.
(D) o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul.
24. Uma classificação das propriedades rurais segundo suas
dimensões foi realizada em 1964 pelo Estatuto da Terra. Essa
classificação, ainda válida, tem por base a noção de módulo
rural. Conforme o Estatuto da Terra, uma propriedade agrária
com área superior a 600 (seiscentas) vezes o módulo rural é
chamada de:
(A) Empresa Rural.
(B) Latifúndio por exploração.
(C) Minifúndio.
(D) Latifúndio por dimensão.
25. Os trabalhadores agrícolas temporários que são empregados
pelas grandes fazendas apenas em época de maior necessidade
de mão de obra e que migram de uma área para outra em busca
de serviço são denominados:
(A) posseiros.
(B) parceiros.
(C) boias-frias.
(D) arrendatários.
26. Tipo de migração que se caracteriza por um movimento de
ida e volta dos trabalhadores de sua residência até o serviço,
geralmente situado longe da moradia:
(A) migração pendular.
(B) emigração.
(C) migração inter-regional.
(D) migração rural-urbana.
Português
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27. Clima quente e úmido que abrange quase toda a chamada
Amazônia brasileira:
(A) tropical de altitude.
(B) semiárido.
(C) subtropical.
(D) equatorial.
28. O Rio São Francisco nasce em Minas Gerais, mas percorre
áreas do semiárido nordestino. Nos séculos XVII e XVIII, seu vale
foi ocupado pela pecuária, o que lhe valeu o apelido de “rio dos
currais”. O São Francisco faz parte da bacia hidrográfica do:
(A) São Francisco.
(B) Norte-Nordeste.
(C) Leste.
(D) Sudeste-Sul.
29. Sobretudo nas grandes cidades, o calor é “aprisionado” pelo
excesso de dióxido de carbono na atmosfera, fazendo com que
essas cidades apresentem temperaturas cada vez mais elevadas
e sempre superiores às das áreas vizinhas. Esse grave problema
ambiental é conhecido como:
(A) Efeito Estufa.
(B) Inversão Térmica.
(C) Chuva Ácida.
(D) Poluição Visual.
30. Sub-região que é uma zona de transição entre a Amazônia e
o Nordeste, sendo caracterizada por uma vegetação peculiar
denominada Mata dos Cocais, a partir da qual se pratica o
extrativismo vegetal:
(A) Zona da Mata.
(B) Zona do Cacau.
(C) Sertão.
(D) Meio-Norte.
CONHECIMENTOS GERAIS
ÁREA III – ATUALIDADES
31. Michel Temer é autor de livros na área de:
(A) Direito Civil.
(B) Direito Constitucional.
(C) Macroeconomia.
(D) Direito Comercial.
32. Ex-ministro da Saúde do governo de Fernando Henrique
Cardoso, é ministro das Relações Exteriores do governo interino
de Michel Temer:
(A) Renan Calheiros.
(B) Geraldo Alckmin.
(C) José Serra.
(D) Romero Jucá.
33. Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) que também é
relator da Operação Lava Jato:
(A) Teori Zavascki.
(B) Ricardo Lewandowski.
(C) Gilmar Mendes.
(D) Joaquim Barbosa.
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34. Juiz que autorizou a escuta telefônica de uma série de
políticos, inclusive do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva:
(A) Rodrigo Janot.
(B) Dalmo Dallari.
(C) Hélio Bicudo.
(D) Sérgio Moro.
35. Ex-presidente da Transpetro, subsidiária da Petrobrás, que,
devido a um acordo de delação premiada, fez uma série de
denúncias de corrupção envolvendo vários políticos de
diferentes partidos, causando, inclusive, a queda de alguns
ministros do governo interino de Michel Temer:
(A) Delúbio Soares.
(B) Sérgio Machado.
(C) José Dirceu.
(D) Ciro Gomes.
36. NÃO é um aplicativo relacionado ao uso de táxis:
(A) Hub.
(B) Uber.
(C) T81.
(D) 99.
37. Cidade dos Estados Unidos, onde no mês passado ocorreu
um atentado contra uma boate LGBT, ocasionando a morte de
cinquenta pessoas, incluindo o atirador:
(A) San Francisco.
(B) Orlando.
(C) Nova York.
(D) Miami.
38. País do Oriente Médio que, desde 2011, vive em meio a uma
sangrenta guerra civil, considerada pela ONU a maior tragédia
desde o fim da Guerra Fria:
(A) Turquia.
(B) Egito.
(C) Síria.
(D) Israel.
39. Ex-senadora pelo Partido Democrata e ex-secretária de
Estado do governo de Barak Obama que pretende tornar-se a
primeira mulher a ser eleita Presidente dos Estados Unidos, nas
eleições deste ano:
(A) Angela Merkel.
(B) Cristina Kirchner.
(C) Meryl Streep.
(D) Hillary Clinton.
40. Programa do governo federal que contém metas como o
aumento da oferta de vagas e bolsas de estudo na educação
profissional:
(A) Prouni.
(B) Fundeb.
(C) Pronatec.
(D) Enade.
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