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Copie em letra cursiva, no local indicado na sua folha de respostas, a seguinte frase:

Cultive-se o que é belo, eterno e bom.

ATENÇÃO!
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 da sua
folha de respostas, o número 3,
que é o número do gabarito desta
prova e 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:

 a FOLHA DE RESPOSTAS preenchida e assinada;
 o CADERNO DE PROVA.
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA PROVA ENCONTRAM-SE NO VERSO DESTA PÁGINA.
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LEIA COM ATENÇÃO!

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
(CIÊNCIAS E HUMANIDADES)
1. A prova, com duração de 3 horas, contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha.
2. O caderno de prova deverá ser examinado completamente e verificado quanto a falhas ou imperfeições gráficas que
causem qualquer dúvida. A CEV poderá não aceitar reclamações após 30 minutos do início da prova.
3. A folha de respostas será o único documento válido para a correção da prova. Ao recebê-la, verifique se seu nome e o
número de sua inscrição estão corretos. Caso haja discrepância, comunique imediatamente ao fiscal de sala.
4. A folha de respostas não deverá ser amassada nem dobrada para que não seja rejeitada pela leitora óptica.
5. Após receber a folha de respostas, o candidato deverá ler as instruções nela contidas e seguir as seguintes rotinas:
a) copiar, no local indicado, a frase que consta na capa do caderno de prova;
b) marcar, na folha de respostas, pintando completamente, com caneta transparente de tinta azul ou preta, o
interior do círculo correspondente ao número do gabarito que consta no caderno de prova;
c) assinar a folha de respostas 2 (duas) vezes.
6. As respostas deverão ser marcadas, na folha de respostas, seguindo as mesmas instruções da marcação do número do
gabarito (item 5 b), indicando a letra da alternativa de sua opção. É vedado o uso de qualquer outro material para
marcação das respostas. Será anulada a resposta que contiver emenda, rasura, apresentar mais de uma alternativa
assinalada por questão ou, ainda, aquela que, devido à marcação, não for identificada pela leitura eletrônica, uma vez
que a correção da prova se dá por meio eletrônico.
7. O preenchimento de todos os campos da folha de respostas da Prova de Conhecimentos Gerais será da inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
8. Será eliminado da Seleção o candidato que se enquadrar, dentre outras, em pelo menos uma das condições seguintes:
a) não marcar, na folha de respostas, o número do gabarito de seu caderno de prova;
b) não assinar a folha de respostas;
c) marcar, na folha de respostas, mais de um número de gabarito;
d) fizer, na folha de respostas, no espaço destinado à marcação do número do gabarito de seu caderno de prova,
emendas, rasuras, marcação que impossibilite a leitura eletrônica, ou fizer sinais gráficos ou qualquer outra
marcação que não seja a exclusiva indicação do número do gabarito de seu caderno de prova.
9. Para garantia da segurança, é proibido ao candidato copiar o gabarito em papel, na sua roupa ou em qualquer parte
de seu corpo. No entanto, o gabarito oficial preliminar e o enunciado das questões da prova estarão disponíveis na
página da CEV/UECE (www.uece.br), a partir das 13 horas do dia 19 de junho de 2016, e a imagem completa da sua
folha de respostas estará disponível a partir do dia 21 de junho de 2016.
10. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação da Seleção.
11. Por medida de segurança, não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar (manter ou carregar
consigo, levar ou conduzir), dentro da sala de prova, nos corredores ou nos banheiros: armas, aparelhos eletrônicos
(bip, telefone celular, smartphone, tablet, iPod, pen drive, mp3 player, fones de ouvido, qualquer tipo de relógio
digital ou analógico, agenda eletrônica, notebook, palmtop, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens,
gravador, etc.), gravata, chaves, chaveiro, controle de alarme de veículos, óculos (excetuando-se os de grau), caneta
(excetuando-se aquela fabricada em material transparente, de tinta de cor azul ou preta), lápis, lapiseira, borracha,
corretivo, e outros objetos similares. Todos esses itens deverão ser acomodados em embalagem porta-objetos,
disponibilizada pelo fiscal de sala, e colocados debaixo da carteira do candidato, somente podendo ser de lá retirados
após a devolução da prova ao fiscal, quando o candidato sair da sala em definitivo.
12. Bolsas, livros, jornais, impressos em geral ou qualquer outro tipo de publicação, bonés, chapéus, lenços de cabelo,
bandanas ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular deverão ser apenas
colocados debaixo da carteira do candidato.
13. Na parte superior da carteira, ficará somente a caneta transparente, o documento de identidade, o caderno de prova e
a folha de respostas.
14. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair do recinto juntos, após a
aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
15. O candidato, ao sair definitivamente da sala, deverá entregar a folha de respostas e o caderno de prova, assinar a lista
de presença e receber seu documento de identidade, sendo sumariamente eliminado, caso não faça a entrega da
folha de respostas .
16. Os recursos relativos à Prova de Conhecimentos Gerais deverão ser interpostos de acordo com as instruções
disponibilizadas no endereço eletrônico www.uece.br/cev.
O número do gabarito deste caderno de prova é 3.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto
É tempo de ler Jack Anderson
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Não vou começar este artigo sobre as
incríveis alegrias de envelhecer, dizendo que
adoro minhas ruguinhas, porque você não vai
acreditar. Mas eu gosto mesmo. Confesso que
o papinho sob os olhos me incomoda um
pouco, mas as rugas do sorriso têm seu
charme. Bem, não vem ao caso.
O que me aconteceu esta semana e me
deixou em êxtase com minha própria idade foi
ter descoberto um blog. Publicado no portal
online The Huffington Post. Foi mais que uma
leitura. Foi uma conversa. Comecei pela
coluna “10 razões pelas quais qualquer
homem deveria namorar uma mulher de 50”
(ela sabe exatamente o que quer e como
vai chegar lá, ela é independente
financeiramente, não tem mais filhos
pequenos, ela não está sempre cansada, está
no auge da maturidade sexual e por aí segue)
e continuei por posts como “Onde foram parar
os Cowboys” (ou por que não há mais homens
que sabem se virar sozinhos nos dias de
hoje?”) e “O que uma mulher que enfrenta o
câncer de mama espera do seu
companheiro?”, além de “Por que os homens
ainda deveriam abrir as portas para as
mulheres?”
Me deu um alívio ler todas essas
coisas simples e corriqueiras. Uma
sensação de receita de bolo de cenoura com
cobertura de chocolate. Fácil, rápido,
absurdamente satisfatório. Se tem uma coisa
que a idade traz é esse imediatismo delicioso.
A certeza de que tudo que vale na vida é você
se divertir, enquanto ela dura. Porque nada é
para sempre. E, nessa idade em que eu estou,
se uma mulher ainda não sabe o que a faz
feliz, fuja dela. Ela tem um problemão.
Mas, principalmente, o que eu mais
gostei da leitura do blog é que todas essas
ideias sobre a natureza e os desejos femininos
e esse tricô sobre o valor verdadeiro das
coisas para uma mulher a partir de uma certa
idade não foram escritos por uma de nós. As
colunas são do escritor, produtor e advogado
americano, Jack Anderson
(WWW.huffingtonpost.com/john-w-anderson)!
Como foi bom descobrir que há homens que
pensam sim com a objetividade historicamente
associada ao gênero. Mas não para se
vangloriar disso. E sim para nos
compreender.
Como eu ando cansada de colunistas
homens – e também de algumas mulheres –
que só escrevem sobre a complexidade
feminina e as dificuldades que criamos
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para nós mesmas. Sobre como fizemos de
tudo para alcançar o objetivo maior de treinar
os homens como animais de estimação e
agora sentimos falta do macho alfa. Tédio
infinito. Tudo balela. Se tivéssemos tanto
poder, inclusive o de alterar as escolhas
individuais de cada homem com quem
convivemos, o mundo já seria bem diferente.
Jack Anderson deve saber do que estou
falando. Ou assim me sinto lendo seu artigo. O
post “Por que um homem ama uma mulher”
chega a ser tocante de tão banal. Ama porque
ela é amável, porque ela é esperta, porque ela
tem um cheiro bom e uma pele macia, ama
porque ela é sexy e doce e ao mesmo tempo
profundamente dedicada a tudo que faz.
Jack escreve como um homem. Não como um
intelectual moderninho ou como um juiz da
história feminina. Ele escreve o que uma
mulher quer ouvir. Uma mulher que quer se
divertir e chegou ao tempo de saber como
fazer isso.
(PADRÃO, Ana Paula. É tempo de ler Jack Anderson.
Época. SP, 3 jun. 2015. Ano 38, n. 2374, p. 74)

01.

Sobre o conteúdo do texto, é verdadeiro
afirmar-se que
A)

o blog constitui um alento para que as
mulheres se sintam bem.

B)

o tema principal gira em torno da terceira
idade e os seus problemas.

C)

todos os argumentos se baseiam na defesa do
feminismo de apoio.

D)

os bons cronistas são aqueles que escrevem
sobre o sofrimento feminino.

02.

Atente às seguintes afirmações e escreva V
ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se
diz.
(

)

A palavra “sozinhos”, linha 22, indica modo
de estar.

(

)

A palavra “absurdamente”, linha 32, revela
ideia de intensidade.

(

)

A palavra “problemão”, linha 38, revela ideia
de intensidade.

(

)

A palavra “profundamente”, linha 72, revela
ideia de modo.

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

V, F, V, F.

B)

F, V, F, V.

C)

V, V, F, F.

D)

F, F, V, V.
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03.

De acordo com a norma, há um erro de
gramática na passagem

08.

A)

“mas as rugas do sorriso têm seu charme”,
linhas 06 e 07.

A)

Visto que foi bom...

B)

Da mesma maneira que foi bom...

B)

“ela sabe exatamente o que quer e como vai
chegar lá”, linhas 15 e 16.

C)

À medida que foi bom...

C)

“e as dificuldades que criamos para nós
mesmas”, linhas 56 e 57.

D)

Foi muito bom...

D)

“Me deu um alívio ler todas essas coisas
simples e corriqueiras”, linhas 28 e 29.

04.

A oração iniciada pela conjunção
coordenativa “porque”, linha 03, revela ideia de
A)

conclusão.

B)

explicação.

C)

consequência.

D)

oposição.

05.

A passagem “Como foi bom...”, linha 48, tem
o mesmo sentido de

09.

Sobre a palavra “para”, linha 50, é correto
dizer-se que
A)

é uma conjunção e revela circunstância de
finalidade.

B)

é uma preposição e revela circunstância de
lugar.

C)

é um verbo, portanto deve ser acentuado.

D)

é um verbo, portanto perdeu o acento gráfico.

10.

Sobre o verbo “vangloriar”, linha 51, é
correto afirmar-se que ele é
A expressão “Tudo balela”, linha 61, significa

A)

regular e se conjuga vangloreio, vangloreias...

A)

feminismo incoerente.

B)

irregular e se conjuga vanglorio, vanglorias...

B)

homens e mulheres diferentes.

C)

C)

argumentos sem fundamento.

irregular e se conjuga vangloreio,
vangloreias...

D)

informações em prol do sexo masculino.

D)

regular e se conjuga vanglorio, vanglorias...

06.

MATEMÁTICA

NÃO possui acento gráfico, no plural, a
palavra

11.

A)

“banal”, linha 68.

B)

“câncer”, linha 24.

Sabendo-se que ax2 - 5x + 6 = 0 tem as
raízes x’ = 2 e x” = 3, pode-se afirmar
corretamente que o valor de a é

C)

“tem”, linha 70.

A)

3.

D)

“juiz”, linha 74.

B)

1.

C)

0.

D)

2.

07.

A expressão “por uma de nós”, linha 44,
exerce a função sintática de
A)

adjunto adnominal.

B)

objeto indireto.

C)

complemento nominal.

D)

agente da passiva.

O número do gabarito deste caderno de prova é 3.
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12.

Sabendo-se que a soma de dois números é
igual a 12 e que um deles é igual a duas vezes o
outro, pode-se afirmar corretamente que esses
números são
A)

2 e 4.

B)

8 e 16.

C)

4 e 8.

D)

6 e 6.

RASCUNHO

13.

Qual a taxa mensal a juros simples em uma
aplicação cujo capital é de R$ 200,00, gerando um
montante de R$ 300,00 durante um período de 5
meses?
A)

10% a.m.

B)

5% a.m.

C)

15% a.m.

D)

20% a.m.

14.

O capital que, aplicado durante 4 meses à
taxa de juros simples de 25% ao mês, gera um
montante de R$ 1000,00 é
A)

R$ 600,00.

B)

R$ 800,00.

C)

R$ 700,00.

D)

R$ 500,00.

15.

Seja a função f(x) = ax + b, em que f(1) = 5
e f(2) = 7. O valor do coeficiente linear b dessa
função é
A)

2.

B)

3.

C)

1.

D)

4.

16.

Sabendo-se que a área de um trapézio tem
12 cm2, a base maior B é o dobro da base menor b
e que a base menor é o dobro da altura h do
trapézio, pode-se afirmar corretamente que
A)

B = 16 cm, b = 8 cm e h = 4 cm.

B)

B = 10 cm, b = 5 cm e h = 2,5 cm.

C)

B = 9 cm, b = 3 cm e h = 1,5 cm.

D)

B = 8 cm, b = 4 cm e h = 2 cm.

O número do gabarito deste caderno de prova é 3.
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17.

Pode-se afirmar corretamente que a solução
da equação 5(x+3) - 2(x-1) = 26 é
A)

6.

B)

4.

C)

3.

D)

5.

18.

Seja x2 – 4x + (k + 2) = 0. Que valores k
deve assumir para a equação ter raízes reais e
distintas?
A)

k < 2.

B)

k > -2.

C)

k < -2.

D)

k > 2.

19.

Os valores de a e b, sabendo que 3a = b e,
para x = 2, b + 2x = ax + 7 são
A)

a = 4 e b = 8.

B)

a = 2 e b = 5.

C)

a = -2 e b = 1.

D)

a = 3 e b = 9.

20.

Sabendo-se que um número, que contém um
algarismo, somado com seu sucessor é divisível ao
mesmo tempo por 3 e 5, pode-se afirmar
corretamente que esse número é
A)

5.

B)

7.

C)

3.

D)

9.

RASCUNHO

O número do gabarito deste caderno de prova é 3.
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GEOGRAFIA E HISTÓRIA
21.

Durante a execução do movimento de
translação, a Terra descreve uma órbita no formato
de eclíptica conhecida como
A)

areocêntrica.

B)

heliocêntrica.

C)

cronocêntrica.

D)

selenocêntrica.

26.

O estado do Ceará apresenta a maior parte
de sua área assentada sobre terrenos do
embasamento cristalino, recobertos pelo bioma
Caatinga. Alguns dos municípios cearenses que se
apresentam exclusivamente nessas condições são
A)

Mombaça e Pedra Branca.

B)

Fortaleza e Irauçuba.

C)

Tianguá e Aquiraz.

D)

Brejo Santo e Itarema.

27.

A)

norte-leste; sul-oeste.

Considerando as principais características dos
grandes desertos da Terra, analise as afirmações e
assinale com V o que for verdadeiro e com F o que
for falso.

B)

norte-oeste; sul-nordeste.

( )

C)

noroeste-nordeste; sudeste-sudoeste.

A Antártica é a maior área desértica do
planeta, com mais de 9 milhões de
quilômetros quadrados.

D)

nordeste-sul; sudoeste-norte.

( )

O Grande Deserto Arenoso é uma vasta área
que se encontra no noroeste da Austrália.

( )

O Deserto de Gobi está situado na República
Popular da China e sul da Mongólia, e é
maior do que o estado do Amazonas.

( )

A Ásia é o único continente onde não são
encontrados desertos, em virtude dos
grandes volumes de chuva.

22.

Os pontos NE e SO encontram-se
posicionados respectivamente entre

23.

Segundo levantamento do IPECE, o estado do
Ceará limita-se ao norte com o Oceano Atlântico, ao
sul com o estado de Pernambuco, a leste com o
estado do Rio Grande do Norte e a Oeste com o
estado do Piauí. Considerando seus pontos
extremos, pode-se afirmar corretamente que o
ponto mais ao norte do Ceará é

A sequência correta, de cima para baixo, é

A)

o município de Sobral.

A)

V, F, F, V.

B)

a Serra da Ibiapaba.

B)

F, V, F, V.

C)

o município de Camocim.

C)

V, F, F, F.

D)

a Ponta de Jericoacoara.

D)

V, V, V, F.

24.

O deserto que está localizado no norte
do continente africano e estende-se por países
como Egito, Sudão e Marrocos é conhecido como
Deserto

28.

A)

da Arábia.

A formação geomorfológica que se localiza no
nordeste brasileiro e que tinha a antiga
denominação de Serra da Copaoba, estendendo-se
pelos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e
Rio Grande do Norte, atualmente é conhecida como

B)

do Saara.

A)

Planalto da Ibiapaba.

C)

do Kalahari.

B)

Planalto da Borborema.

D)

da Namíbia.

C)

Bacia do Araripe.

D)

Depressão Sanfranciscana.

25.

No Brasil, os meses de junho e dezembro
correspondem respectivamente às estações de
A)

verão e inverno.

B)

primavera e outono.

C)

inverno e verão.

D)

outono e inverno.

O número do gabarito deste caderno de prova é 3.
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29.

A Bacia Hidrográfica do São Francisco é uma
das importantes bacias hidrográficas brasileiras
quer seja pelo potencial de geração de energia quer
seja por sua importância para agricultura e
pecuária. Atente ao que se diz sobre essa bacia.
I.

II.

III.

Percorre parte dos estados da Bahia,
Ceará, Pernambuco, Alagoas e
Sergipe.
As nascentes do São Francisco
encontram-se na Serra da Canastra
em Minas Gerais.
A Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco possui uma área superior a
600 000 km2 e drena uma área
correspondente a 7,5% do território
brasileiro.

31.

Em virtude da posição ocupada pela Terra no
mês de setembro, tem-se a ocorrência do
equinócio: consequentemente, no Brasil, ocorre
A)

o verão.

B)

o outono.

C)

o inverno.

D)

a primavera.

32.

O estado do Maranhão e o oeste do Piauí
localizam-se na sub-região do Meio Norte, que tem
como principais atividades econômicas o cultivo de
A)

soja, algodão, cana-de-açúcar e arroz.

B)

trigo, mandioca, milho e soja.

Está correto o que se afirma apenas em

C)

feijão, milho, uva e algodão.

A)

I e II.

D)

melão, banana, cana-de-açúcar e arroz.

B)

III.

C)

I.

D)

II e III.

33.

30.

Analise as seguintes afirmações sobre as
atividades e setores da economia da região
Nordeste do Brasil.
I.

O Distrito Industrial de Maracanaú assim
como o Porto do Pecém no Ceará juntamente
com o Distrito Industrial de Ilhéus na Bahia e
o Complexo Industrial de Suape em
Pernambuco, nos últimos anos, têm
contribuído positivamente para o
desenvolvimento econômico da região
Nordeste.

II.

Grande parte do petróleo brasileiro extraído
em terra é retirado dos estados do Rio
Grande do Norte e Bahia. Essa atividade tem
impacto direto na economia desses estados.
A fruticultura irrigada e a carcinicultura nos
estados de Pernambuco, Ceará e Bahia foram
algumas das atividades que não prosperaram
em detrimento da irregularidade climática na
região.

O êxodo rural corresponde ao deslocamento
de pessoas das áreas rurais para as áreas urbanas,
principalmente em virtude de causas sociais,
econômicas e ambientais. Atente às seguintes
afirmações sobre o êxodo rural e assinale com V as
verdadeiras e com F as falsas.
( )

No Brasil esse processo ocorreu de forma
mais intensa entre os anos 1960 e 1980,
diminuindo somente a partir do ano 2000.

( )

Esse processo não tem relação com a
expansão das periferias urbanas, com a
formação de habitações irregulares nem com
o crescimento das favelas em várias
metrópoles do Brasil.

III.

A mecanização da agricultura e a
substituição dos trabalhadores rurais por
maquinas reduziu a quantidade de empregos
no setor primário, forçando a saída da
população do campo para as cidades.

Está correto o que se afirma apenas em

( )

( )

As intempéries climáticas não têm uma
relação direta com o deslocamento de
pessoas do campo para os centros urbanos.

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

F, F, F, V.

B)

V, V, V, V.

C)

V, F, V, F.

D)

F, V, F, F.

O número do gabarito deste caderno de prova é 3.

A)

II.

B)

III.

C)

I e III.

D)

I e II.
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34.

As secas, por vezes sucessivas, na região
Nordeste do Brasil definem a paisagem e, em
muitos casos, a relação do homem com o meio.
Dentre os fatores e fenômenos ambientais já
conhecidos que contribuem para estio na região
Nordeste está
A)

a atuação da ZCIT.

B)

o aumento das queimadas.

C)

a atuação do El Ninõ.

D)

a presença de VCAN no sertão.

37.

Atente às seguintes afirmações a respeito do
posicionamento das oligarquias estaduais a favor ou
contra a Revolução de 1930:
I.

II.
III.

Em Minas Gerais ocorre a preparação da
Aliança Liberal e a cisão do Partido
Republicano.
Em São Paulo a Revolução de 1930 é vista
como uma guerra contra São Paulo.
Na Paraíba a Aliança Liberal deu apoio a
Washington Luís em sua proposta
revolucionária.

É correto o que se afirma em

35.

Considerando o sistema de coordenadas
cartesianas, analise as afirmações a seguir e
assinale com V o que for verdadeiro e com F o que
for falso.

A)

I, II e III.

B)

I e II apenas.

C)

II e III apenas.

( )

D)

I e III apenas.

( )

( )

( )

Um ponto qualquer no sistema é definido
pela interseção de duas retas
perpendiculares entre si e paralelas aos
respectivos eixos, e expresso, assim, por
dois valores: um correspondente à projeção
sobre o eixo x e outro correspondente à
projeção sobre o eixo y.
É composto por dois eixos perpendiculares:
um eixo horizontal correspondendo ao eixo
das abscissas denominado x e outro vertical
correspondendo ao eixo das ordenadas
denominado y.
O par das coordenadas de origem
normalmente apresenta valor (0,0), mas, por
convenção, pode receber valores diferentes
de zero.
No Brasil, a cidade do Recife (PE) está no
fuso horário 30°, mas adota o horário de
Brasília, que está no fuso de 45°.

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

V, V, V, V.

B)

V, F, F, V.

C)

F, V, F, V.

D)

F, F, V, F.

36.

A produção historiográfica brasileira que se
ocupa em analisar os diferentes aspectos políticos da
Revolução de 1930 termina por colocar-se em uma
posição polarizada entre as ideias de
A)

aliancistas e revolucionários em um extremo e
policiais e tenentes no outro.

B)

38.

Atente ao seguinte excerto do diário de
Getúlio Vargas: “Entre festas e demonstração de
regozijo, foi promulgada a nova Constituição.
Parece-me que ela será mais um entrave do que
uma fórmula de ação”.
FAUSTO, B. Historiador Boris Fausto compara os diários
de Getúlio Vargas e FHC. Folha de São Paulo. São Paulo,
13 mar. 2016. Folha Ilustríssima.
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2016/03/17489
02-historiador-boris-fausto-compara-os-diarios-degetulio-vargas-e-fhc.shtml

Getúlio Vargas, em seu diário, refere-se à nova
Constituição que foi promulgada
A)

no primeiro dia do mês de janeiro de 1932.

B)

na data de seu aniversário, em dezenove de
abril de 1945.

C)

tardiamente, em vinte quatro de agosto de
1954.

D)

no dia dezesseis de julho de 1934.

39.

João Pessoa foi assassinado em Recife no dia
26 de julho de 1930. Esse crime foi motivado por
razões passionais, o que não impediu que a figura
desse importante político fosse transformada em
um mártir do movimento que se articulava nessa
época, visto que era candidato a vice-presidente da
República. O parceiro político de João Pessoa na
ocasião de sua morte era
A)

Júlio Prestes.

nova constituição e o sistema liberal de 1930.

B)

Washington Luís.

C)

análises corporativistas e a participação política
em um novo país.

C)

Getúlio Vargas.

D)

Luís Carlos Prestes.

D)

transformação social e não ruptura após 1930.

O número do gabarito deste caderno de prova é 3.
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40.

No ano de 1995, o Brasil reconheceu
oficialmente, junto à Organização Internacional do
Trabalho (OIT), a persistência da escravidão no País.
As formas de escravidão na contemporaneidade são
muito diferentes em relação às da escravidão dos
períodos colonial e imperial brasileiros. O trabalho
escravo contemporâneo, além de ser uma violação
trabalhista, compreende sutis mecanismos de
dominação que atingem diretamente a liberdade e a
dignidade humanas, pois mantém
A)

a submissão a situações de extrema exploração.

B)

os elementos essenciais da relação de trabalho.

C)

a vontade de ambas as partes.

D)

a organização da sociedade brasileira.

42.

Os itens a seguir são excertos extraídos da
Constituição de 1967 e da Constituição de 1988.
Escreva 1 se o item pertencer à Constituição de
1967 e 2 se pertencer à Constituição de 1988.
1. Constituição
de 1988

(

)

É livre a manifestação de
pensamento, de
convicção política ou
filosófica e a prestação de
informação sem sujeição
à censura, salvo quanto a
espetáculos de diversões
públicas, respondendo
cada um, nos termos da
lei, pelos abusos que
cometer.

(

)

São direitos sociais a
educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho,
a moradia, o transporte,
o lazer, a segurança, a
previdência social, a
proteção à maternidade e
à infância, a assistência
aos desamparados, na
forma desta Constituição.

(

)

A Constituição assegura
aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade
dos direitos concernentes
à vida, à liberdade, à
segurança e à
propriedade.

(

)

Todos são iguais perante
a lei, sem distinção de
qualquer natureza,
garantindo-se aos
brasileiros e aos
estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade
do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à
segurança e à
propriedade.

2. Constituição
de 1967

41.

No dia 20 de maio de 2016, completaram-se
71 anos da vitória das Forças Aliadas na II Guerra
Mundial. O Brasil também participou do conflito, com
o envio da Força Expedicionária Brasileira.
Atualmente pouco ou nada se fala sobre a
participação do Brasil no maior conflito bélico do
século XX.
Sobre esse tema, escreva V ou F, conforme seja
verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo.
(

)

O tenente-coronel Humberto de Alencar
Castelo Branco fez parte da Seção de
Planejamento e Operações da FEB.

(

)

Em dezembro de 1944, soldados
conseguiram derrotar o exército alemão em
Monte Castelo.

(

)

O primeiro escalão da FEB seguiu para a
Itália logo no início do conflito em meados de
1940.

(

)

Golbery do Couto e Silva serviu na FEB como
oficial de inteligência estratégica e
informações.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte
sequência:
A)

V, V, F, F.

B)

V, F, F, V.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

C)

V, F, V, F.

A)

2, 1, 2, 1.

D)

F, V, V, F.

B)

1, 1, 1, 2.

C)

1, 2, 1, 2.

D)

2, 2, 1, 1.

O número do gabarito deste caderno de prova é 3.
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43.

A Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 prevê, na Seção III: “Da
responsabilidade do Presidente da República”, os
crimes de responsabilidade dos atos do Presidente
da República que atentem contra a Constituição
Federal e, especialmente, contra
A)

o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder
Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes
constitucionais das unidades da Federação.

B)

a manutenção de relações com Estados
estrangeiros, principalmente, os do Mercosul.

C)

a proposta de orçamento enviada à Câmara dos
Deputados na data prevista e acordada
previamente.

D)

o comando das Forças Armadas Brasileiras,
principalmente o Exército Brasileiro e a Força
Aérea Brasileira.

46.

A História Brasileira está repleta de episódios
cujos protagonistas são movimentos messiânicos.
Apenas para lembrar alguns, podemos citar “O Reino
Encantado” em Pernambuco (1836-1838); o
movimento de Canudos (1893-1897) na Bahia; o
movimento do Contestado (1912-1916) em Santa
Catarina e, no Ceará, o “Caldeirão de Santa Cruz do
deserto” (1925-1937), liderado pelo beato José
Lourenço, que sucedeu ao famoso movimento do
Padre Cícero. Esses eventos que envolveram
milhares de pessoas e tornaram-se fenômenos de
repercussão nacional, típicos de sociedades
tradicionais, de base patrimonialista, estruturados
em parentelas eram motivados pela crença
A)

na mudança de poder da monarquia para o
Império.

B)

oriunda do catolicismo popular.

C)

no fim do mundo.

D)

baseada na vinda do Salvador.

44.

O longo processo histórico da mineração em
Minas Gerais evidencia inúmeros impactos
ambientais decorrentes da desatenção à ocupação
desordenada. Desde o século XVIII, os rios mineiros
vêm sendo assoreados devido à imensa quantidade
de resíduos lançados nos mananciais. Diferentes
governos — desde Getúlio Vargas, em 1930, até a
privatização da empresa mineradora Vale do Rio
Doce no governo de Fernando Henrique Cardoso —
não contribuíram efetivamente para impedir a
destruição do meio ambiente e do patrimônio
histórico. Por consequência disso, para indignação
geral, no dia 05 de novembro de 2015, o que parecia
apenas uma distante ameaça concretizou-se em uma
tragédia de enormes proporções, com o rompimento
da barragem do “Fundão”, provocando mortes,
sofrimentos e perdas irreparáveis para os moradores
de diferentes distritos de
A)

Belo Horizonte.

B)

Ouro Preto.

C)

Mariana.

D)

Sabará.

45.

Logo após a proclamação da República
Brasileira no ano de 1889, muitas elites agrárias
remanescentes do Império lançaram mão de
diferentes estratégias para manter o poder político
local. No estado do Ceará, as lideranças políticas
foram comandadas pela oligarquia da família de
A)

Nogueira Accioly.

B)

Franco Rabelo.

C)

Liberato Barroso.

D)

Raimundo Girão.

O número do gabarito deste caderno de prova é 3.

47.

Leia com atenção o texto introdutório da Lei
11.340, conhecida como “Lei Maria da Penha”:
“Cria mecanismos para coibir a violência doméstica
e familiar contra a mulher, nos termos do art. 226
da Constituição Federal, da Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as Mulheres e da Convenção Interamericana
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher;
altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e
a Lei de Execução Penal; e dá outras providências”.
Sobre a violência contra a mulher no Brasil, é
correto afirmar que se trata de
A)

uma realidade muito antiga: de fato, a novidade
a esse respeito é a preocupação com a
superação da violência.

B)

um fato novo para o qual a promulgação de leis
específicas tem reduzido ocorrências.

C)

um exagero, visto que as mulheres são vítimas
esporádicas e o problema geralmente é
enfrentado.

D)

um problema controverso que determina a
substituição da Lei Maria da Penha pela Lei do
Feminicídio.
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48.

Durante o Regime Militar, os políticos que
dominaram a política cearense foram
A)

Gonzaga Mota, Carlos Virgílio e Franklin Távora.

B)

Manuel de Castro Filho, Castelo Branco e
Franklin Gondim Chaves.

C)

César Cals, Adauto Bezerra e Virgílio Távora.

D)

Waldemar Alcântara, Tasso Jereissati e Lúcio
Alcântara.

49.

O político cearense que assumiu os cargos de
Deputado Federal, Prefeito de Fortaleza,
Governador do Ceará, Ministro da Fazenda, no
governo de Itamar Franco, e Ministro da Integração
Nacional, no primeiro mandato da presidência de
Luís Inácio Lula da Silva, foi
A)

Ciro Gomes.

B)

Cid Ferreira Gomes.

C)

Juraci Magalhães.

D)

Tasso Jereissati.

50.

No ano de 2015, comemorou-se o centenário
da mais traumática seca que ocorreu no estado do
Ceará. A “Seca do Quinze”, como passou a ser
denominada popularmente, culminou em diferentes
episódios trágicos que ainda permanecem no
imaginário popular. A solução encontrada, em
1915, pelo governo do Ceará, para enfrentar esse
grave problema foi
A)

decretar situação de calamidade pública e
solicitar auxílio do Governo Federal.

B)

solicitar, pela primeira vez, a vinda de
assistentes sociais da Cruz Vermelha.

C)

cavar os primeiros açudes do Brasil, que se
tornaram referência para outros lugares do
Nordeste.

D)

construir um campo de concentração para
conter os sertanejos que fugiam da seca.

O número do gabarito deste caderno de prova é 3.
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