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Este caderno de Prova de Conhecimentos Gerais/Humanidades contém:
 Língua Portuguesa – 10 questões;
 Matemática – 10 questões;
 Geografia e História – 30 questões.

NÚMERO DO GABARITO
Marque, no local apropriado do
seu cartão-resposta, o número 3,
que é o número do gabarito
desta prova e que se encontra
indicado no rodapé de cada
página.

Ao sair definitivamente da sala, o candidato deverá assinar a folha de presença e entregar ao fiscal de
mesa:

 o CARTÃO-RESPOSTA preenchido e assinado;
 o CADERNO DE PROVA.
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA PROVA ENCONTRAM-SE NA FOLHA DE INSTRUÇÕES QUE
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LÍNGUA PORTUGUESA

02.
A)

o autor da crônica tem mais de mil livros em
casa.

B)

apegar-se à religião facilita a vida dos que
rezam.

C)

espera-se que o brasileiro eleve o grau de
leitura.

D)

muitas instituições brasileiras doam muitos
livros.

Texto – Estantes para livros
01
02
03
04
05
06
07
08
09
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11
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Minha filha comentou comigo a respeito
de matéria que leu sobre a inexistência de
oferta de estantes para livros no comércio
brasileiro. Uma pessoa reclamava que saiu à
procura de uma, para organizar seus livros em
casa, mas ninguém vende este tipo de móvel
no Brasil. Quem quiser tem que encomendar
a sua a um fabricante de móveis e rezar para
que ela saia conforme a sua necessidade. O
fato de não haver estante à venda significa
que não há demanda, não há procura,
significa que há muito pouca gente que tem
tantos livros em casa a ponto de precisar
comprar estantes específicas para eles. Já
comprovei isso, pois, quando me mudei a
última vez, tive que chamar um fabricante de
móveis, para ver se ele poderia fazer uma
estante para minhas centenas de livros. Ele a
fez, felizmente, do jeito que eu queria,
adequando-se ao espaço de que eu
dispunha. Fora do Brasil, grandes lojas
oferecem centenas de modelos diferentes de
estantes. Mais uma vez se comprova que,
infelizmente, no Brasil se lê menos,
inversamente ao que se espera. É verdade
que há livros que a gente lê uma vez e está
lido: a gente pode passá-los para frente:
doar a uma escola, a uma biblioteca ou a uma
dessas excelentes iniciativas que recolhem
livros em doação, para disponibilizá-los a
outros leitores mais adiante, mas há livros que
a gente lê e quer guardar, para voltar a eles
mais adiante, de tão bons. Então as estantes
revelam-se necessárias. Infelizmente a
cultura de um país pode ser medida, também,
pela falta de oferta e de procura de estantes.
Uma pena que o Brasil seja um desses países.
(Diário do Nordeste. Fortaleza, 5 mar. 2015.
Ano XXXIV, n. 11.884. Cad. 1, p. 2, c. 3 e 4)

01.

Sobre o texto, é correto deduzir-se que

De acordo com o texto,

03.

Assinale com V o que for verdadeiro e com F
o que for falso a respeito do vocábulo “que”.
( )

O “que” da linha 02 e o da linha 29 funcionam
como pronomes relativos e sujeitos.

( )

O “que” da linha 04 e o da linha 11 funcionam
como conjunções integrantes.

( )

O “que” da linha 02, o da linha 04, o da linha
11 e o da linha 29 foram empregados como
pronomes relativos.

( )

O “que” da linha 02, o da linha 04, o da linha
11 e o da linha 29 foram empregados como
conjunções integrantes.

A sequência correta, de cima para baixo, é
A)

F, V, F, F.

B)

V, V, F, F.

C)

F, F, V, V.

D)

V, F, V, V.

04.

Sobre a acentuação gráfica, é correto
afirmar-se que
A)

a regra do acento da palavra “ninguém”, linha
06, é a mesma para a forma intervêm.

B)

como o verbo pôr, é acentuada a forma
infinitiva do verbo “dispunha”, linha 21.

C)

como “passá-los”, linha 27, está certo o
emprego do acento na expressão dividí-los.

D)

as palavras “há”, linha 11, “Já”, linha 14, e
“lê”, linha 24, seguem a mesma regra.

A)

a falta de estantes à venda é um indicador de
que o brasileiro lê pouco.

B)

a oferta de estantes é desproporcional ao nível
de leitura dos jovens.

C)

as opções de modelos variados de estante
revelam cultura elevada.

05.

o brasileiro deve ter a obrigação de doar livros
para o incentivo à leitura.

A)

“quiser”, linha 07.

B)

“Infelizmente”, linha 34.

C)

“venda”, linha 10.

D)

“lojas”, linha 21.

D)

O número do gabarito deste caderno de prova é 3.

Fica correto o emprego da vírgula, se ela for
colocada após a palavra
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06.

MATEMÁTICA

Com relação ao verbo querer (“quiser”, linha
07), é correto dizer-se que a forma
A)

quis é grafada com s, mas as outras formas,
como quizesse, são escritas com z.

B)

quiz e as outras formas, como quizesse, são
grafadas com z.

C)

quis e as outras formas, como quisesse, são
grafadas com s.

D)

quiz é grafada com z, mas as outras formas,
como quisesse, são escritas com s.

07.

A palavra “pouca”, linha 12, equivale à
palavra alguma, e a palavra “tantos”, linha 13,
corresponde à palavra vários, portanto as duas
foram empregadas como
A)

pronomes.

B)

substantivos.

C)

adjetivos.

D)

advérbios.

08.

A norma gramatical aceita que o pronome
átono seja deslocado na passagem
A)

“quando me mudei”, linha 15, para quando
mudei-me.

B)

“as estantes revelam-se”, linhas 33 e 34, para
as estantes se revelam.

C)

“adequando-se”, linha 20, para se adequando.

D)

“que se espera”, linha 25, para que espera-se.

09.

11.

Em uma escala de serviço de uma empresa,
o funcionário A trabalha, sempre pela manhã, nas
segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras.
Nesta mesma empresa, o funcionário B trabalha um
dia sim e o outro não, sempre pela manhã.
Sabendo-se que, em um mês de 31 dias, B
trabalhou no dia 1º, que foi um domingo, é correto
afirmar que o número de vezes que A e B se
encontraram nesse mês durante o trabalho é
A)

6.

B)

8.

C)

5.

D)

7.

12.

A diferença entre dois números é igual à
terça parte da soma entre eles. Sendo X o maior
dentre estes números e Y o menor, pode-se afirmar
corretamente que
A)

X = 3Y.

B)

X = 4Y.

C)

2X = 3Y.

D)

2X = 4Y.
RASCUNHO

A forma “se”, linha 17, foi empregada como

A)

pronome e funciona como objeto direto.

B)

conjunção e funciona como elemento de
ligação.

C)

pronome e funciona como elemento de ligação.

D)

conjunção e funciona como objeto direto.

10.

Na passagem “há livros”, linha 26, com a
alteração da forma verbal, a concordância fica
correta, se a reescrita for
A)

devem haver livros.

B)

deve existir livros.

C)

deve haver livros.

D)

devem existirem livros.

O número do gabarito deste caderno de prova é 3.
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13.

O capital R$ 1200,00 aplicado em um banco
A, durante 5 meses, gera o montante R$ 1350,00,
enquanto em um banco B, este mesmo capital,
aplicado durante 8 meses, gera o montante
R$ 1392,00. Desta forma, as taxas de juros a. m.
dos bancos A e B são, respectivamente,
A)

1,5% e 2,0%.

B)

2,5% e 1,0%.

C)

2,5% e 2,0%.

D)

1,5% e 1,0%.

RASCUNHO

14.

Substituindo-se as letras a e b por
algarismos, de forma que o número 7a9b seja
múltiplo comum de 2, 5 e 9, pode-se afirmar
corretamente que
A)

a = 2 e b = 0.

B)

a = 0 e b = 2.

C)

a = 5 e b = 4.

D)

a = 8 e b = 5.

15.

Qual a área de uma parede, cujas dimensões
são 4 m de altura e 8 m de comprimento, que
contém uma janela retangular cujo perímetro é 6 m
e sua altura é metade do comprimento da base?
A)

31 m.

B)

32 m.

C)

29 m.

D)

30 m.

16.

Um cubo de gelo de 0,96 𝑑𝑚3 de volume, sob
certa temperatura, perde 160 𝑐𝑚3 por minuto. Qual
o volume deste mesmo cubo de gelo, colocado sob
esta mesma temperatura, após 5 minutos?
A)

1,6 𝑑𝑚3 .

B)

0,16 𝑑𝑚3 .

C)

16 𝑐𝑚3 .

D)

1,6 𝑐𝑚3 .

17.

Se o produto de um número pelo seu
sucessor é igual ao quadrado do seu sucessor
diminuído de 6 unidades, pode-se afirmar
corretamente que esse número é
A)

4.

B)

7.

C)

6.

D)

5.

O número do gabarito deste caderno de prova é 3.
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18.

GEOGRAFIA E HISTÓRIA

Seja 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏. Sabendo-se que 𝑓(1) = 3 e
que 𝑎 = 2𝑏, pode-se afirmar corretamente que
A)

𝑎 = 1 e 𝑏 = 2.

B)

𝑎 = 2 e 𝑏 = 1.

C)

𝑎 = 3 e 𝑏 = 5.

D)

𝑎 = 3 e 𝑏 = 1.

21.

Os movimentos das populações podem
ocorrer por diversos motivos e, ao longo da história
do homem, têm provocado uma série de
consequências. Considerando os movimentos
populacionais, analise as afirmações abaixo.

19.

Qual número mais próximo a 175 é divisível
ao mesmo tempo por 3 e 5?
A)

180.

B)

165.

C)

171.

D)

195.

I.

As guerras e as perseguições sociais, étnicas
e políticas podem ocasionar deslocamentos
ou movimentos de populações.

II.

Os movimentos populacionais podem ocorrer
internamente ou externamente, inclusive de
um país para outro.

III.

Nos estados do sul e do sudeste encontra-se
a maior concentração de descendentes de
Alemães, Italianos e Japoneses do Brasil.

Está correto o que se afirma em
A)

I e II apenas.

O capital que, aplicado durante 5 anos à taxa
de juros simples de 20% a.a., gera um montante
de R$ 2000,00 é

B)

I, II e III.

C)

II e III apenas.

A)

R$ 1200,00.

D)

I e III apenas.

B)

R$ 1600,00.

C)

R$ 1000,00.

D)

R$ 1400,00.

20.

22.

Sobre as migrações internas no Brasil, é
correto afirmar que
RASCUNHO

A)

o maior fluxo migratório interno se deu dos
estados da região Norte para a região Sul do
Brasil, devido à expansão da soja e da canade-açúcar.

B)

os movimentos migratórios internos ocorreram
numa escala muito pequena e de forma isolada
nas regiões metropolitanas das grandes
metrópoles do Sudeste.

C)

houve um fluxo de nordestinos para o Sudeste,
atraídos pela expansão industrial e para a
Amazônia, atraídos pelos projetos
agropecuários, minerais e industriais.

D)

ocorreram apenas nas décadas de 1940 e 1950
do Nordeste para o Sudeste, por causa das
secas que castigaram a região Nordeste.

23.

O IPCA é medido pelo IBGE entre os dias 1 e
30 de cada mês. É considerado um dos mais
importantes índices que medem a inflação do País.
A sigla IPCA corresponde a

O número do gabarito deste caderno de prova é 3.

A)

Índice Geral de Preços.

B)

Índice de Preços, Commodities e Ações.

C)

Índice de Papeis, Comércio e Ativos.

D)

Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo.
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24.

O Brasil é um dos maiores produtores de
commodities do mundo, tendo notório destaque
como produtor de

28.

A)

soja e minério de ferro.

A)

terciário.

B)

equipamentos médico-cirúrgicos.

B)

primário.

C)

banana e cacau.

C)

privado.

D)

biotecnologias e aviões.

D)

secundário.

25.

O momento da economia de um país onde as
cifras referentes à exportação são maiores do que
as cifras relativas à importação de bens e serviços é
conhecido como
A)

balança comercial.

B)

economia de mercado.

C)

superávit comercial.

D)

inflação.

26.

Para o IBGE, o conceito de população
economicamente ativa corresponde
A)

B)

C)

D)

à parcela da população entre 20 e 69 anos em
bom estado de saúde e com capacidade de
exercer pelo menos uma atividade
necessariamente remunerada.

O setor da economia brasileira que integra as
atividades comerciais e de prestação de serviços é
conhecido como setor

29.

O Brasil é um país de grandes dimensões e
de grande diversidade cultural, que ainda apresenta
grandes desigualdades urbanas regionais.
Considerando o processo de urbanização no Brasil,
analise as afirmações abaixo.
I.

Alguns dos primeiros centros urbanos do
Brasil surgiram no século XVI, ao longo do
litoral, em razão da produção do açúcar.

II.

No século XIX, a produção de café foi um dos
mais importantes eventos no processo de
urbanização do Brasil.

III.

A maioria das grandes metrópoles brasileiras
não apresenta grandes problemas sociais e
ambientais.

Está correto o que se afirma apenas em
A)

I.

ao potencial de mão de obra com a qual o
setor produtivo pode contar, isto é, a
população ocupada e a população desocupada.

B)

III.

C)

I e II.

a uma parte da população que atua
diretamente nos setores de indústria e
comércio, gerando renda neste setores
produtivos.

D)

II e III.

às pessoas das classes A e B que exercem
algum tipo de atividade remunerada registrada
em carteira de trabalho por pelo menos 1 ano.

27.

A seca é um fenômeno bem conhecido em
toda a região Nordeste do Brasil. Caracteriza-se
principalmente pela baixa pluviometria nos meses
de fevereiro a maio. Dentre as consequências desse
fenômeno encontra(m)-se
A)

o aumento dos rebanhos de bovinos e
caprinos.

B)

o aumento da pecuária de leite e a redução de
atividades ligadas à agricultura familiar.

30.

Aproximadamente 20% da superfície do
planeta corresponde a áreas desérticas. Dentre os
desertos apresentados abaixo, os que se encontram
no continente africano são
A)

Gobi e Saara.

B)

Kara kum e Thar.

C)

Kalahari e Gobi.

D)

Saara e Kalahari.

31.

Dentre as principais características
microclimáticas do semiárido brasileiro
encontra(m)-se
A)

as drenagens perenes.

C)

o empobrecimento das populações que ocupam
a zona rural das áreas afetadas.

B)

a vegetação perenifólia.

D)

a diminuição das áreas em processo de
desertificação.

C)

os solos profundos e bem drenados.

D)

a irregularidade espacial e temporal das
chuvas.

O número do gabarito deste caderno de prova é 3.
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32.

A Cordilheira dos Andes é uma extensa
cadeia de montanhas localizada na porção oeste do
continente sul-americano. Sobre essa formação, é
correto afirmar que
A)

se encontra totalmente em território chileno.

B)

possui uma extensão superior a 7000 km e
está presente no território de países como o
Chile e Equador.

C)

seu pico mais alto é o Nevado, com mais de
6000 m.

D)

sua origem está relacionada à tectônica das
placas da Antártida e do Pacífico.

33.

De acordo com sua área de influência, as
cidades podem ser classificadas em regionais,
nacionais ou globais. Atente ao que se afirma sobre
as metrópoles brasileiras.
I.

II.

III.

As metrópoles nacionais têm área de influência
de âmbito regional, sendo mencionadas como
destino para um conjunto de atividades.

35.

Os estuários do nordeste brasileiro são
ambientes de mistura que ocupam
A)

as nascentes dos rios.

B)

os meandros dos rios.

C)

a foz dos rios.

D)

os leitos fluviais.

36.

No Brasil, a escravidão durou
aproximadamente 354 anos, predominando a
escravização da população negra. Após a abolição
da escravatura, pouco ou quase nada se fez para a
estruturação e inserção da população recém-liberta
na sociedade dominada por brancos, permanecendo
a maioria dos descendentes dos escravos nas
camadas mais pobres da população brasileira.
Atualmente o governo brasileiro tem procurado
empreender ações afirmativas com vistas a diminuir
a desigualdade social. Atente ao que se diz a
respeito dessas ações.
I.

Rio de Janeiro e São Paulo são metrópoles
nacionais, pois abrigam sedes de grandes
empresas nacionais, filiais de empresas
transnacionais e sedes de grandes bancos.
Belém e Manaus são exemplos de metrópoles
regionais. Sua área de influência abrange as
regiões onde estão localizadas, e os municípios
dessas regiões dependem, de alguma forma,
dos serviços centralizados nessas metrópoles.

Está correto o que se afirma apenas em
A)

III.

B)

I e II.

C)

I.

D)

II e III.

34.

Zona da Mata e Meio Norte apresentam
características naturais distintas quanto à geologia,
ao relevo e à hidrografia. Sobre essas sub-regiões,
é correto afirmar que
A)

possuem algumas áreas em comum no litoral
sul da Bahia.

B)

a Zona da Mata ocupa uma faixa que se
estende desde o litoral do Rio Grande do Norte
até o sul da Bahia.

C)

apresentam homogeneidade em termos
populacionais e econômicos.

D)

possuem o mesmo tipo de clima, estando
submetidas às mesmas massas de ar.

O número do gabarito deste caderno de prova é 3.

São políticas públicas feitas pelas
universidades públicas ou privadas com o
objetivo de debater sobre as desigualdades
raciais presentes na sociedade, acumuladas
ao longo de anos.

II.

São definidas como um conjunto de políticas
públicas e legislações que visam à melhoria
das oportunidades educacionais e de trabalho
para mulheres e membros dos chamados
grupos minoritários da sociedade.

III.

Foram inspiradas no modelo que surgiu nos
Estados Unidos na década de 1960, na
administração do presidente Lyndon Johnson,
e seus beneficiários são geralmente definidos
em função de sua etnia, sexo, idade e
limitações físicas ou mentais.

Está correto o que se afirma em
A)

I, II e III.

B)

I e III apenas.

C)

I e II apenas.

D)

II e III apenas.
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37.

Assinale a opção que corresponde a eventos
que precederam a revolução de 1930.
A)

A Semana de Arte Moderna e a defesa do
Federalismo pelos representantes provinciais.

B)

A primeira grande revolta do governo de
Getúlio Vargas e a criação do partido
comunista brasileiro.

C)

A criação do Centro Dom Vital e a
comemoração do centenário da Independência.

D)

O movimento tenentista e a revolução
constitucionalista.

38.

Sobre a participação do Brasil na Segunda
Guerra Mundial, é correto afirmar que
A)

iniciou com a concessão da ilha de Fernando de
Noronha para bases militares.

B)

se consolidou com a colaboração favorável às
potências do Eixo.

C)

iniciou com o envio de tropas para o Reino
Unido.

D)

se efetivou com o envio de armas, alimentos e
matérias primas para os locais de confronto.

39.

A Constituição de 1967, publicada no Diário
Oficial do dia 24 de janeiro de1967, marca a
passagem do governo de Humberto de Alencar
Castelo Branco para o governo de
A)

Arthur da Costa e Silva.

B)

João Baptista Figueiredo.

C)

Emílio Garrastazu Médici.

D)

Ernesto Geisel.

40.

A Constituição da República Federativa do
Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988,
apresenta no seu parágrafo inicial o seu
fundamento primordial que é
A)

a decretação da união indissolúvel dos Estados,
do Distrito Federal e dos Territórios.

B)

a garantia à Nação de sua unidade, do respeito
a sua honra e a sua independência.

C)

a concessão ao povo brasileiro das condições
necessárias a sua segurança, ao seu bem-estar
e a sua prosperidade.

D)

a instituição de um Estado Democrático,
destinado a assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais.

O número do gabarito deste caderno de prova é 3.

41.

Uma questão que marca a história atual do
Brasil diz respeito aos conflitos pela terra. A
permanência desses conflitos decorre da luta contra
a
A)

apropriação da terra com finalidade produtiva.

B)

concentrada estrutura fundiária.

C)

política efetiva de assentamento.

D)

legislação ambiental.

42.

O Brasil encontra-se entre os 22 países que
concentram 82% dos casos de tuberculose no
mundo. A doença predomina em regiões de baixo
índice de desenvolvimento humano: no Piauí, por
exemplo, 37,8% dos casos constatados são em
pessoas cuja renda familiar é de até três salários
mínimos. A persistência dessa grave condição que
afeta a saúde de milhões de pessoas no mundo
demonstra que
A)

os índices dessa doença apresentam relação
direta com a pobreza e a exclusão social.

B)

o Brasil já alcançou a meta de reduzir pela
metade a taxa de mortalidade por tuberculose.

C)

as medidas voltadas para a farmacologia e
medicalização são suficientes para conter a
doença.

D)

apesar de exigir atenção, a tuberculose não é
mais um sério problema da saúde pública.

43.

A proposta de emenda constitucional, a PEC
171/93, propõe a alteração do Artigo 228 da
Constituição da República Federativa do Brasil, de
1988, cuja redação original prevê que: “São
penalmente inimputáveis os menores de dezoito
anos, sujeitos às normas da legislação especial”.
Sobre a proposta de redução da maioridade penal é
correto afirmar que
A)

expressa o apoio que o Congresso Nacional dá
ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

B)

pretende defender e garantir os direitos da
infância e da adolescência.

C)

a expectativa de que o encarceramento de
adolescentes seja resposta efetiva no combate
à impunidade, à violência e à criminalidade.

D)

todos os setores da sociedade apreenderam a
lógica dos princípios fundamentais do direito à
educação.
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44.

O programa Bolsa Família foi instituído no
ano de 2003 com o tema Fome Zero. Atualmente
atende cerca de 13,8 milhões de famílias. Sobre o
programa Bolsa Família, é correto afirmar que
A)

se trata de uma ação de transferência direta
de renda acessível a toda a população
brasileira.

B)

beneficia famílias com renda familiar per capita
inferior a 77 reais mensais.

C)

contribui para o aumento dos péssimos
indicadores de saúde, educação e acesso à
alimentação.

D)

foi compromisso de campanha de Fernando
Henrique Cardoso e implementado em seu
governo.

45.

O acidente que ocorreu na base de
lançamentos de foguetes na cidade de Alcântara,
no Maranhão, completou dez anos. Uma explosão
que causou a morte de 21 engenheiros e técnicos
quando preparavam a montagem para o
lançamento do foguete VLS (Veículo Lançador de
Satélites). Assinale a afirmação verdadeira a
respeito da atual situação das tecnologias espaciais
no Brasil.
A)

B)

As tecnologias nacionais são inviáveis devido à
decisão de o governo federal contratar um
consórcio ítalo-francês para o fornecimento de
tecnologia espacial.
O Brasil utiliza os serviços de uma empresa
internacional para a construção do tão
desejado satélite geoestacionário, o SGDC.

C)

Devido à relevância estratégica, como é o caso
do programa espacial, as tecnologias espaciais
são prioridade de investimento para o Brasil.

D)

O Brasil depende da utilização de satélites
estrangeiros, que fornecem serviços de
telecomunicação através do aluguel de linhas.

46.

47.

A Revolta de Juazeiro, que aconteceu nas
primeiras décadas do século XX, tem como principal
causa
A)

o confronto entre as oligarquias cearenses e o
governo federal.

B)

a interferência do Vaticano na condução da
paróquia de Juazeiro.

C)

a tentativa de separação da cidade de Juazeiro
do restante do Ceará.

D)

a morte de Padre Cícero.

48.

José Lourenço e seus seguidores foram
considerados fanáticos protagonistas de um
movimento religioso no Ceará. Sobre esse
movimento, é correto afirmar que
A)

ficou conhecido como Caldeirão.

B)

foi um evento típico do messianismo, que
nasceu em Canudos.

C)

era formado por retirantes da seca de 1937,
conhecidos como “esfomeados de Jesus”.

D)

foi um movimento inspirado no martírio de São
Sebastião.

49.

Virgílio Távora, César Cals e Adauto Bezerra
são considerados legítimos representantes da
política coronelista no Ceará, à qual se atribuiu o
termo Coronelismo, que pode ser corretamente
definido como
A)

uma patente da hierarquia militar brasileira.

B)

uso do poder econômico de latifundiários para
manipulação eleitoral.

C)

parte da política brasileira nos momentos de
crise de representação política.

D)

ações políticas por parte de lideranças
religiosas e messiânicas.

Entre 1898 e 1930, a conhecida política dos
governadores efetivou uma rede de favores
econômicos que fizeram com que os governadores
conseguissem apoio político federal para se
perpetuarem no poder. Nessa época, o Ceará foi
palco de conflitos que envolveram políticos e
religiosos, protagonistas de episódios violentos
favorecidos pela

50.

A)

manteve o Ceará como seus antecessores o
haviam deixado.

A)

solução migratória e pela revolta de jagunços.

B)

B)

incapacidade de romper com o passado.

decretou Fortaleza a capital do estado
cearense.

C)

política oligárquica, pelo coronelismo e pelo
cangaço.

C)

implantou ações consideradas
“modernizadoras”.

D)

negociação e pelo diálogo entre diferentes
grupos.

D)

apoiou a política oligárquica e a manutenção
do coronelismo.

O número do gabarito deste caderno de prova é 3.

Tasso Jereissati e Ciro Gomes lideraram uma
fase da política cearense conhecida como o
“Governo das Mudanças”, que propunha uma nova
configuração para o Ceará. Sobre esse governo, é
correto afirmar que
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