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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
01. Assinale a opção que contém apenas formações geológicas 
cristalinas. 
(A) Serra da Aratanha, Serra de Maranguape e Serra de 

Uruburetama. 
(B) Maciço de Baturité, Chapada da Ibiapaba e Chapada do 

Araripe. 
(C) Chapada da Ibiapaba, Chapada do Apodi e Maciço de 

Baturité. 
(D) Maciço de Baturité, Chapada do Araripe e Serra da 

Meruoca. 
 
02. Marque a opção que contém uma praia situada a oeste de 
Fortaleza. 
(A) Majorlândia. 
(B) Flecheiras. 
(C) Pontal de Maceió. 
(D) Praia das Fontes. 

 
03. As Unidades de Conservação da natureza foram criadas 
pelos governos federal, estadual e municipal com o objetivo de 
proteger o meio ambiente. Existem vários tipos de Unidades de 
Conservação: parques nacionais, florestas nacionais, estações 
ecológicas, reservas, dentre outros. Assinale o item que contém 
uma Unidade de Conservação, localizada no Ceará, cuja 
principal atração é uma gruta, à qual se tem acesso por meio de 
um bondinho. 
(A) Monumento Nacional dos Monólitos de Quixadá. 
(B) Área de Proteção Ambiental da Serra de Baturité. 
(C) Parque Nacional de Ubajara. 
(D) Floresta Nacional do Araripe. 

 
04. Assinale a opção que contém a rodovia federal que liga 
Fortaleza à Região Sul do país. 
(A) BR-304. 
(B) BR-020. 
(C) BR-222. 
(D) BR-116. 

 
05. Marque a alternativa que contém apenas municípios que 
estão entre os dez mais populosos do Ceará.  
(A) Maracanaú, Barbalha, Aracati e Baturité. 
(B) Maranguape, Sobral, Limoeiro do Norte e Russas. 
(C) Quixeramobim, Crato, Acaraú e Camocim. 
(D) Caucaia, Juazeiro do Norte, Sobral e Itapipoca. 

 
06. Assinale a opção que contém apenas municípios 
pertencentes à região metropolitana de Fortaleza.  
(A) Caucaia, Pacajus, Itaitinga e Fortim. 
(B) Maranguape, Guaiuba, Paracuru e Boa Viagem. 
(C) Horizonte, Cascavel, Pacatuba e Paracuru. 
(D) Aquiraz, Cascavel, Maracanaú e Capistrano. 

 
07. Marque a opção que contém um açude cearense cuja 
construção teve início ainda na época do Império.  
(A) Orós. 
(B) Cedro. 
(C) Castanhão. 
(D) Pentecoste. 

 

08. Assinale o item que contém um açude construído no rio 
Jaguaribe. 
(A) Orós. 
(B) Araras. 
(C) Banabuiú. 
(D) Pentecoste. 

 
09. Em 1880, foram anexadas ao Ceará terras pertencentes ao 
Piauí, depois de um acordo realizado entre os dois governos. A 
partir de então, passou a pertencer ao Ceará o município de: 
(A) Crateús.  
(B) Crato. 
(C) Quixadá.  
(D) Aracati. 

 
10. Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se 
afirma nos itens abaixo sobre os judeus no Ceará e suas relações 
com o Tribunal da Santa Inquisição, ou Santo Ofício.  
(__) Dentre os comportamentos sujeitos a serem denunciados à 
Inquisição estavam a bigamia, a feitiçaria, o judaísmo, o 
protestantismo, o pacto com o diabo e a homossexualidade.  
(__) Como uma forma de preservar suas tradições, os judeus 
cearenses costumavam dar a seus filhos nomes bastante 
associados ao judaísmo, como Abraão e Moisés.  
(__) Segundo alguns autores, comportamentos atuais, 
transmitidos entre gerações, tais como o de evitar comer carne 
de porco, seriam indícios de heranças judaicas na população 
cearense. 
(__) É correta a ideia de que todas as famílias com nomes de 
plantas ou animais possuem necessariamente ascendência 
judaica.  
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência: 
(A) F, V, F, V.  
(B) V, V, F, F. 
(C) V, F, V, F. 
(D) F, F, V, V. 

 
11. Sobre Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, 
ícone do movimento abolicionista no Ceará, marque a opção 
correta.  
(A) Francisco José do Nascimento havia sido escravo, quando 

juntou economias e comprou a própria alforria.  
(B) O Dragão do Mar era jangadeiro e participou 

pessoalmente da greve que impediu o embarque de 
escravos no porto de Fortaleza.  

(C) A autoria da alcunha de “Dragão do Mar”, dada a Francisco 
José do Nascimento, é atribuída ao romancista Machado 
de Assis, também mulato. 

(D) Na viagem que fez ao Rio de Janeiro, o Dragão do Mar teve 
um breve encontro com o imperador D. Pedro II. 
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12. Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se 
afirma nas opções abaixo a respeito dos movimentos de 
esquerda no Ceará, após o golpe de 1964. 
(__) De 1964 a 1968, a oposição efetiva ao regime militar, no 
Ceará, foi articulada, sobretudo, por lideranças operárias e 
camponesas.  
(__) A partir de 1964, o Partido Comunista Brasileiro (PCB) teve 
uma influência sempre crescente sobre os militantes de 
esquerda no Ceará.  
(__) De 1964 a 1968, ganhou força no Ceará a Ação Popular 
(AP), grupo proveniente da Juventude Estudantil Católica (JEC) e 
da Juventude Universitária Católica (JUC). 
(__) Participaram das manifestações de 1968, no Ceará, 
sobretudo, estudantes e profissionais de classe média.  
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência: 
(A) V, V, F, F. 
(B) F, F, V, V. 
(C) F, V, F, V. 
(D) V, F, V, F. 

 
13. Assinale o item que contém um órgão que NÃO foi 
privatizado durante o governo de Tasso Jereissati.  
(A) Teleceará. 
(B) Coelce. 
(C) Banco do Estado do Ceará (BEC). 
(D) Cagece.  

 
14. O engenheiro civil Cid Gomes governou o Ceará de 2007 a 
2014. Nascido em Sobral, no ano de 1963, ele pertence a uma 
das mais tradicionais famílias do norte cearense, de origem 
pecuarista. Assinale a opção que NÃO contém uma obra 
realizada durante o governo dele. 
(A) Projeto Sanear. 
(B) Centro de Eventos. 
(C) Eixão das Águas. 
(D) Construção do aeroporto de Aracati. 

 
15. Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se 
afirma nas proposições abaixo acerca do poeta cearense 
Patativa do Assaré (1909 – 2002).  
(__) Embora órfão de pai, Patativa conseguiu concluir o ensino 
fundamental. 
(__) Suas músicas “A Triste Partida” e “Vaca Estrela e Boi Fubá” 
foram gravadas, respectivamente, por Fagner e Luiz Gonzaga.  
(__) Patativa escreveu vários livros de poesia, dentre os quais se 
destaca o clássico “Cante lá que eu canto cá”. 
(__) A obra de Patativa do Assaré tem sido estudada até no 
exterior, como, por exemplo, na Universidade de Sorbonne.  
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência: 
(A) V, V, F, F. 
(B) F, V, F, V. 
(C) F, F, V, V. 
(D) V, F, V, F. 

 
16. Sobre os aspectos físicos do Brasil, é correto afirmar. 
(A) Em termos geológicos, o relevo brasileiro é muito antigo. 
(B) Apenas 7% do território brasileiro apresenta altitudes 

inferiores a 900 metros. 
(C) Cerca de 10% do nosso território situa-se entre o Trópico 

de Capricórnio e o Equador.  
(D) Cerca de 70% dos recursos hídricos brasileiros estão 

concentrados na região Sul-Sudeste.  

17. Ilhas oceânicas são aquelas que têm sua base no fundo do 
oceano. Pertence a essa categoria: 
(A) a Ilha de São Luís (no Maranhão). 
(B) a Ilha de Vitória (no Espírito Santo). 
(C) a Ilha de Santa Catarina (onde está situada Florianópolis).  
(D) o arquipélago de Fernando de Noronha.  

 
18. Marque o item que contém uma espécie animal típica da 
Caatinga. 
(A) Tamanduá-bandeira. 
(B) Boto-cor-de-rosa. 
(C) Tatupeba.  
(D) Mico-leão-dourado. 

 
19. Assinale a opção que NÃO contém uma espécie vegetal 
típica da Caatinga. 
(A) Maçaranduba. 
(B) Jurema. 
(C) Marmeleiro. 
(D) Xiquexique. 

 
20. Marque a alternativa que contém o Estado onde são 
encontrados mais resquícios da Mata Atlântica.  
(A) Ceará. 
(B) Santa Catarina. 
(C) São Paulo. 
(D) Rio de Janeiro. 

 
21. Acerca da construção do Império Marítimo Português, 
assinale a sentença verdadeira. 
(A) A conquista de Calicute, cidade islâmica do norte da África, 

marcou o início da expansão marítimo-comercial 
portuguesa.  

(B) O Tratado de Versalhes, assinado entre Portugal e 
Espanha, garantiu aos portugueses o controle das rotas de 
navegação do Atlântico Sul. 

(C) Devido ao fato de ser muito difícil impedir as incursões dos 
franceses ao longo do litoral brasileiro, a Coroa Portuguesa 
decidiu dar início à colonização do Brasil.  

(D) No início do século XVII, Portugal já havia perdido para a 
Inglaterra grande parte dos territórios que possuía na Ásia. 

 
22. Após serem expulsos do Rio de Janeiro, os franceses 
estabeleceram, entre 1612 e 1615, uma nova colônia, dessa vez 
localizada: 
(A) na Bahia. 
(B) no Pará. 
(C) em Pernambuco.  
(D) no Maranhão.  
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23. A ordem religiosa Companhia de Jesus foi fundada em 
1534, na Europa, no contexto das lutas entre católicos e 
protestantes. Como a Igreja Católica havia perdido muitos 
seguidores, uma forma de ampliar sua base de fiéis era 
catequizar os nativos da América e de outras áreas do vasto 
império ultramarino ibérico. A respeito da ação dos jesuítas no 
Brasil Colonial, é correto afirmar. 
(A) Embora tenham participado ativamente da vida espiritual 

da Colônia, os jesuítas sempre evitaram imiscuir-se em 
atividades políticas e econômicas. 

(B) Assim como ocorria em seus colégios, nas missões ou 
aldeamentos, os jesuítas muitas vezes utilizavam a música 
e o teatro como meio de evangelização dos indígenas. 

(C) O Pe. Manoel da Nóbrega chefiou o primeiro grupo de 
jesuítas que chegou ao Brasil e fundou o colégio que deu 
origem à cidade de Ouro Preto. 

(D) Considerado o “Apóstolo do Brasil”, o Pe. José de Anchieta 
escreveu várias peças de teatro, dentre as quais se destaca 
o “Auto da Barca do Inferno”. 

 
24. São Vicente, primeiro núcleo de povoamento fundado no 
Brasil, localizado no litoral do atual estado de São Paulo, foi 
suplantado por Pernambuco, onde o cultivo de cana-de-açúcar 
expandiu-se com bastante sucesso. Marginalizados 
economicamente, os paulistas organizaram expedições 
particulares em busca de riquezas nos sertões, as chamadas 
bandeiras, sobre as quais é correto afirmar. 
(A) A expansão das missões jesuíticas atraiu a cobiça dos 

bandeirantes, que viam esses aldeamentos como fonte de 
mão de obra escrava para as plantações paulistas. 

(B) A grande bandeira de Fernão Dias Pais realizou o primeiro 
Périplo Interno do Brasil. 

(C) Os bandeirantes que participaram do chamado Sertanismo 
de Contrato encontraram ouro de aluvião em alguns 
pontos do litoral. 

(D) As monções eram expedições que procuravam por pedras 
preciosas, como diamantes e esmeraldas.  

 
25. A descoberta de jazidas de ouro em Minas Gerais, no final 
do século XVII, veio realizar um velho sonho português e 
amenizou uma violenta crise econômica que Portugal 
atravessava. Uma das formas de extração aurífera era a 
efetuada em grandes minas, onde a mão de obra empregada 
era geralmente escrava. Essa forma de se extrair ouro era 
denominada: 
(A) ouro de lavagem. 
(B) garimpagem. 
(C) faiscação. 
(D) lavra. 

 
26. Rebelião nativista ocorrida em Minas Gerais, no ano de 
1720, e que pode ser considerada precursora da Inconfidência 
Mineira: 
(A) Revolta de Beckman. 
(B) Guerra dos Emboabas. 
(C) Revolta de Vila Rica. 
(D) Conjuração dos Alfaiates. 

 
 
 
 

27. Na segunda metade do século XVII, a expansão da pecuária 
gerou novas zonas de atrito com as populações autóctones. De 
fato, entre 1651 e 1704, o sertão nordestino foi palco de uma 
série de conflitos entre povos indígenas e colonos luso-                
-brasileiros – conflitos que em seu conjunto foram conhecidos 
na época como a “Guerra dos Bárbaros”. Escreva V ou F 
conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens 
abaixo sobre a referida guerra.  
(__) Os colonos davam o nome de “tapuias” aos índios do 
litoral, que aceitavam, de forma mais ou menos pacífica, a 
dominação portuguesa e a catequese dos missionários.  
(__) A “Guerra dos Bárbaros” foi um exemplo de “Guerra 
Brasílica”, em que as batalhas eram disseminadas pelo 
território, em vez de existirem campos de batalha 
predeterminados.  
(__) No contexto dessa guerra, a expressão “terço” designava 
um acampamento militar dos colonos, onde eram guardados 
armas, munições e mantimentos.  
(__) No episódio conhecido como massacre do Jaguaribe, foram 
chacinados mais de duzentos índios.  
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:  
(A) V, F, V, F. 
(B) V, V, F, F. 
(C) F, F, V, V. 
(D) F, V, F, V. 

 
28. Nome pelo qual ficou conhecida a tentativa fracassada de 
depor o governo de Getúlio Vargas, ocorrida em 1938, durante 
a ditadura do Estado Novo: 
(A) Encilhamento. 
(B) Intentona Comunista. 
(C) Intentona Integralista. 
(D) Revolta de Aragarças. 

 
29. Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, o governo de 
Getúlio Vargas manteve-se por muito tempo indeciso entre 
apoiar o Eixo ou os Aliados. Enquanto alguns membros de sua 
equipe, como Osvaldo Aranha, alinhavam-se aos Estados 
Unidos, elementos do Exército, como o general Eurico Dutra, 
revelavam simpatia pela Alemanha. A respeito da participação 
do Brasil na Segunda Guerra, marque a alternativa verdadeira. 
(A) Com a eclosão do conflito, tropas americanas 

estacionaram no Sul do Brasil, considerada a região 
brasileira mais importante estrategicamente.  

(B) A entrada do Brasil na guerra se deu após o afundamento 
de cinco navios brasileiros por submarinos alemães.  

(C) O envio da Força Expedicionária Brasileira (FEB) para lutar 
na Europa foi uma imposição do governo americano. 

(D) Sob o comando do general Mascarenhas de Morais, os 
“pracinhas” brasileiros combateram, sobretudo, na França.  

 
30. Assinale a opção que contém a sequência cronológica 
correta de fatos da história brasileira.  
(A) Criação da Petrobrás – Suicídio de Vargas – Inauguração de 

Brasília – Decretação do AI-5. 
(B) Suicídio de Vargas – Criação da Petrobrás – Inauguração de 

Brasília – Decretação do AI-5. 
(C) Criação da Petrobrás – Inauguração de Brasília – Suicídio 

de Vargas – Decretação do AI-5. 
(D) Decretação do AI-5 – Criação da Petrobrás – Suicídio de 

Vargas – Inauguração de Brasília. 
 



SELEÇÃO PARA O CENTRO DE LÍNGUAS DO IMPARH – SEMESTRE 2017.2 – EDITAL Nº 52/2017 PMF - IMPARH 

 

 4 de 4 Língua Portuguesa 

 

31. Ministro do Supremo Tribunal Federal, relator dos 
processos da operação Lava Jato, morto num acidente aéreo, 
em janeiro do corrente ano: 
(A) Rodrigo Janot. 
(B) Teori Zavascki. 
(C) Celso de Mello. 
(D) Joaquim Barbosa. 

 
32. Prenome da ex-primeira-dama do Brasil que faleceu em 
fevereiro de 2017: 
(A) Marisa Letícia. 
(B) Maria Thereza. 
(C) Sarah. 
(D) Ruth. 

 
33. O aeroporto Pinto Martins foi arrematado em leilão pela 
empresa Fraport, de nacionalidade: 
(A) holandesa. 
(B) alemã. 
(C) coreana. 
(D) chinesa. 

 
34. O texto-base da Reforma Trabalhista, aprovado pela 
comissão especial da Câmara dos Deputados, prevê que: 
(A) as férias poderão ser usufruídas em até dois períodos. 
(B) a contribuição sindical passará a ser obrigatória.  
(C) a contratação de um trabalhador autônomo afasta a 

qualidade de empregado. 
(D) o intervalo para almoço passará a ser obrigatoriamente de 

uma hora. 
 
35. O texto-base da Reforma da Previdência, aprovado pela 
comissão especial da Câmara dos Deputados, prevê: 
(A) aposentadoria integral com 49 anos de contribuição. 
(B) impossibilidade de acumulação de aposentadoria e 

pensão. 
(C) aposentadoria aos 65 anos de idade, para trabalhadores 

rurais, com 25 anos de contribuição. 
(D) aposentadoria aos 60 anos de idade, para professores, e 

aos 55 anos, para policiais. 
 
36. Político centrista e ex-banqueiro que se tornou o novo 
Presidente da França: 
(A) Nicholas Sarkozy. 
(B) Jean-Marie Le Pen. 
(C) François Hollande. 
(D) Emmanuel Macron. 

 
37. Em 2017, o Brasil e o Ceará foram surpreendidos pela 
morte de um de seus grandes compositores, o sobralense 
Antônio Carlos Belchior. Marque a opção que contém uma 
música que NÃO é de autoria dele. 
(A) “Todo Sujo de Batom”. 
(B) “Paralelas”. 
(C) “Revelação”. 
(D) “Medo de Avião”. 

 
 
 
 
 

38. Após denúncias envolvendo seu nome, o senador mineiro 
Aécio Neves foi afastado da presidência nacional do PSDB, 
sendo substituído interinamente nesse cargo pelo senador 
cearense: 
(A) Eunício Oliveira. 
(B) Tasso Jereissati. 
(C) Inácio Arruda. 
(D) José Pimentel.  

 
39. Executivo da empresa JBS que gravou uma conversa sua 
com Michel Temer, de teor supostamente comprometedor: 
(A) Joesley Batista. 
(B) Eike Batista. 
(C) Marcelo Odebrecht. 
(D) Antônio Ermírio de Moraes. 

 
40. Relator do processo que pedia a cassação da chapa Dilma-
Temer no Tribunal Superior Eleitoral: 
(A) Napoleão Nunes Maia. 
(B) Herman Benjamin. 
(C) Gilmar Mendes. 
(D) Edson Fachin. 

 
 


