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No da identidade do candidato

15 de agosto de 2010
Início: 9 h
Término: 12 h
Nome do candidato

AGENDA
O gabarito preliminar e as questões desta prova estarão
disponíveis na página da CEV (www.uece.br), a partir das 13 horas
do dia 15 de agosto de 2010.
O prazo de recursos se inicia no dia 16/08/2010, às 08 horas, e
finda às 17 horas do dia 17/08/2010. O candidato poderá
interpor recurso administrativo contra o gabarito oficial preliminar, a
formulação ou o conteúdo de questão da prova.
Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da CEV/UECE e
entregues no Protocolo Geral da UECE, no Campus do Itaperi.

No de inscrição do candidato

Assinatura do candidato

O Gabarito oficial definitivo, após os recursos, será divulgado no dia
19 de agosto de 2010, à partir das 17 horas, no site da CEV/UECE.

Copie em letra cursiva, no local indicado no seu cartão-resposta, a seguinte frase:

Só há um princípio motor: a faculdade de desejar.
LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INSTRUÇÕES ABAIXO
01. Para fazer sua prova, você está recebendo um caderno, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha,
numeradas de 01 a 50, cada uma apresentando um enunciado seguido de 4 (quatro) alternativas, das quais somente
uma é a correta.
02. Verifique atentamente o tipo deste caderno de provas: CIÊNCIAS ou HUMANAS. Se ele estiver em desacordo com sua
opção, comunique imediatamente ao fiscal. De acordo com o Edital, o candidato inscrito para o CURSO DE GEOGRAFIA
deverá fazer prova de CIÊNCIAS.
03. O tempo de duração desta prova é de 4 (quatro) horas, nele incluído o tempo necessário para a realização de todos os
procedimentos necessários em sala, inclusive o preenchimento do Cartão-Resposta, com todas as informações.
Administre bem o seu tempo.
04. Com ênfase na SEGURANÇA para o candidato e em virtude de razões logísticas e operacionais, o caderno de provas deve
ser, necessariamente, assinado no local indicado.
05. Examine se o seu caderno de provas está completo ou se há falhas ou imperfeições gráficas que causem qualquer
dúvida. A CEV poderá não aceitar reclamações após 30 minutos do início da prova.
06. Decorrido o tempo determinado pela CEV, será distribuído o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para
a correção da prova. Ao recebê-lo, verifique se o seu nome e o número de sua inscrição estão corretos. Somente após
essa verificação, assine no local indicado e copie a frase que se encontra nesta capa. Reclame imediatamente, se houver
discrepância.
07. Não amasse nem dobre o cartão-resposta para que o mesmo não seja rejeitado pela leitora óptica, pois não haverá
substituição do cartão-resposta.
08. Marque suas respostas pintando completamente o interior do círculo correspondente à alternativa de sua opção com
caneta de tinta azul ou preta. Marque assim:. É vedado o uso de qualquer outro material para marcação das respostas.
09. Será anulada a resposta que contiver emenda ou rasura, a que apresentar mais de uma alternativa assinalada por
questão, ou, ainda, aquela que, devido à marcação, não for identificada pela leitora, uma vez que a correção da prova se
dá por meio eletrônico.
10. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará eliminação do Exame de Seleção.
11. Não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar armas, aparelhos eletrônicos de qualquer
natureza, bolsas, livros, jornais ou impressos em geral, bonés, chapéus, lenço de cabelo, bandanas ou outros objetos
que impeçam a visualização completa das orelhas.
12. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer outro aparelho de comunicação. O candidato que for flagrado portando
aparelho celular, durante o período de realização da prova, ou, ainda, aquele candidato cujo aparelho celular tocar,
mesmo estando embaixo da carteira, se identificado, será, sumariamente, eliminado do Exame de Seleção.
13. O candidato, ao sair da sala, deverá entregar, definitivamente, seu caderno de provas e o cartão-resposta devidamente
assinados, devendo, ainda, assinar a lista de presença.
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LEIA COM ATENÇÃO

1. Marque suas respostas pintando completamente o
interior do círculo correspondente à alternativa de sua
opção com caneta de tinta azul ou preta. É vedado o uso
de qualquer outro material para marcação das respostas.

MARQUE SUAS OPÇÕES
NO CARTÃO-RESPOSTA ASSIM:



2. Ao sair definitivamente da sala, o candidato deverá entregar: (1) o cartão-resposta preenchido e
assinado; (2) o caderno de prova assinado. Deverá, ainda, assinar a folha de presença.
3.

É proibido copiar suas respostas em papel, em qualquer outro material, na sua roupa ou em qualquer
parte de seu corpo.

LÍNGUA PORTUGUESA
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Se
as
tendências
atuais
tiverem
continuidade nos próximos anos, os meios de
vida de um terço da população mundial
poderão
ser
seriamente
afetados
pela
escassez de água, já no ano de 2025. O
alerta
do
Instituto
Internacional
de
Administração da Água acrescenta que essa
crise prejudicará, não apenas a água
canalizada para indústrias e residências, mas
também,
e
intensamente,
produzirá
devastadores efeitos sobre as safras agrícolas.
Prossegue
aumentando,
em
ritmo
acelerado, a retirada de água para uso na
agricultura. Em várias das mais férteis regiões
do mundo, como nos Estados Unidos, no sul
da Europa e no nordeste da China, observa-se
o uso exagerado em atividades agrícolas, o
que vem ocasionando sensível rebaixamento
dos lençóis freáticos. As reservas do subsolo
são retiradas aleatoriamente, sem qualquer
tipo de planejamento, até porque elas são
vistas como um bem gratuito e aparentemente
inesgotável.
A produção da matéria-prima dos
biocombustíveis agravou o problema. São
necessários até 9,1 mil litros de água, para
cultivar soja destinada a produzir apenas um
litro de biocombustível, e até quatro mil litros
para o milho ser transformado em bioetanol.
Em outras palavras, um projeto elaborado, no
sentido de fomentar a produção de energias
alternativas e, em paralelo, minimizar graves
agressões ambientais, vem criando um
problema de piores consequências imediatas
para as populações, qual seja, a extinção das
reservas hidráulicas do planeta. Preveem os
cientistas e pesquisadores que, da maneira
como esse uso indiscriminado cresce na
maioria dos países, a Terra ficará sem água
muito antes de ficar sem combustível.

A questão sobre este desperdício em
proporções alarmantes é que o precioso líquido
não é usado na agricultura de forma eficiente,
além de ser desperdiçado de maneira
irresponsável no contexto das cidades. A
irrigação técnica reduziria o problema à
metade, pois até esse sistema de distribuição
e aproveitamento é feito de modo nãoapropriado, em grande parte dos casos.
Muitas colheitas não necessitam,
para serem adequadamente cultivadas, da
grande quantidade de líquido que lhes é
fornecida, por falta de elementares
conhecimentos
a
respeito
de
produtividade agrícola. Na realidade, as
necessidades reais variam de acordo com a
planta, o clima e o tipo de irrigação.
A carência de água já assola mais de um
bilhão de pessoas no mundo, segundo
levantamento da Organização das Nações
Unidas. A tendência é o quadro se agravar
com o aquecimento global.
A escassez hídrica, por incompetência e
negligência do próprio ser humano, configura
um problema de solução ainda mais urgente
do que outros habitualmente enunciados em
relação às mudanças climáticas.
As decisões políticas precisam ser
repensadas, para que danos irreversíveis
sejam evitados no futuro próximo, ainda mais
danosos do que os detonados pela crise
econômica em curso, pois toca de perto, sem
distinção
de
faixas
sociais,
os
itens
imprescindíveis de sobrevivência humana.
(Diário do Nordeste. 19 fev. 2009)
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QUESTÕES

05.

01.

Como “escassez”, linha 05, e “canalizada”,
linha 09, escrevem-se, respectivamente, com EZ e
Z as palavras

É correto concluir-se das informações do texto que

A) burgu__ e totali__ada.

A) os políticos precisam tomar decisões enérgicas
sobre o uso do petróleo para os
biocombustíveis.

B) fregu__ e pesqui__ada.

B) o petróleo, o precioso líquido do solo, prejudica
a vida humana, à proporção que é explorado.

D) sensat__ e simboli__ada.

C) a causa da carência de água para grande parte
da população mundial está no ser humano.

06.

D) a humanidade precisa gastar água, para que
haja uma produção elevada de biocombustíveis
e bioetanol.

A palavra “também”, linha 10, expressa ideia de

C) montanh__ e anali__ada.

A) aproximação.
B) exclusão.
C) inclusão.

02.

D) retificação.

O “problema”, referido na linha 25, é
A) a abundância de água no planeta.

07.

B) o desperdício de água no planeta.
C) a escassez de matéria-prima para os
biocombustíveis.

Com relação ao sentido, as expressões
“aleatoriamente” e “sem qualquer tipo de
planejamento”, linhas 20 e 21,

D) o aquecimento global.

A) são contrastantes.
B) se aproximam.

03.

C) indicam ironia.

Uma solução, para o problema principal que o texto
retrata, é

D) são contraditórias.

A) controlar o consumo da água no planeta.

08.

B) aumentar a temperatura nas geleiras
terrestres.

O plural de “a matéria-prima”, linha 24, é

C) produzir chuvas artificiais no planeta.

A) as matérias-primas.

D) produzir matéria artificial para os
biocombustíveis.

B) as matérias-prima.
C) as matéria-primas.
D) as matéria-prima.

04.
09.

Assinale a alternativa em que a correspondência
entre a expressão e a ideia que ela revela está
correta.

No caso da falta do sinal de crase da expressão “a
produzir”, linha 27, é correto afirmar-se que

A) “como”, linha 15 → comparação

A) o seu emprego é facultativo.

B) “apenas”, linha 27 → inclusão

B) não há crase diante de forma verbal no
infinitivo.

C) “para que”, linha 69 → consequência
D) “pois”, linha 72 → explicação

C) a presença do pronome demonstrativo elimina
a crase.
D) não há crase, porque existe somente artigo
definido.
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10.

13.

É correto afirmar-se sobre os elementos que
estruturam a frase localizada entre as linhas 50 e
55 que

Um terreno retangular medindo x metros de largura
e y metros de comprimento tem 600 m² de área.
Se o comprimento tem 25 m a mais do que a
largura, o perímetro do terreno, em metros, é

A) o pronome relativo “que”, linha 52, substitui o
substantivo “líquido”, linha 52.

A) 100.

B) a expressão “é fornecida”, linhas 52 e 53,
concorda com o termo “produtividade
agrícola”, linha 55.

B) 105.
C) 110.
D) 115.

C) o “lhes”, linha 52, retoma o termo “Muitas
colheitas”, linha 50.
D) o termo “da grande quantidade de líquido”,
linhas 51 e 52, completa o nome “colheitas”,
linha 50.

MATEMÁTICA
11.
Se o número 123456789 x 876543 for dividido por
4, o resto será
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.

12.
Um senhor tem 40 anos e seus filhos têm 13, 11 e
8 anos cada. Se daqui a N anos a idade do homem
será igual à soma das idades de seus filhos, então o
valor de N é
A) 4.
B) 5.
C) 6.
D) 7.

4
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14.
Ana, Carla e Paula foram se pesar, porém a balança
só registrava pesos acima de 100 kg. Então elas
resolveram se pesar duas a duas, obtendo os
seguintes resultados: Ana e Paula, 132kg; Ana e
Carla, 151 kg; e Carla e Paula, 137 kg. De acordo
com os resultados, assinale o correto.
A) Carla tem o dobro do peso de Paula.
B) Ana pesa 5 kg a menos do que Carla.
C) Paula tem 10 kg a menos do que Ana.
D) A diferença entre o peso de Carla e o de Ana é
de 10 kg.

15.
Um empréstimo de R$ 12.000,00 é pago em 24
parcelas fixas de R$ 560,00. A percentagem de
aumento sobre o valor do empréstimo é
A) 10%.
B) 11%.
C) 12%.
D) 13%.

16.
O fator de redução de um produto é o número pelo
qual devemos multiplicar o preço original desse
produto para se obter o novo preço após um
determinado desconto. O fator de redução de uma
geladeira que teve um desconto de 35,5% é
A) 0,635.
B) 0,640.
C) 0,643.
D) 0,645.

17.
Sabendo que o número 3245A (trinta e dois mil
quatrocentos e cinquenta e A), cujo algarismo das
unidades é A, é divisível por 2 e por 3,
simultaneamente, o único valor possível para o
algarismo A é
A) 2.
B) 4.
C) 6.
D) 8.
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18.
Observe a sequência a seguir:
1

x

9

+

2

=

11

12

x

9

+

3

=

111

123

x

9

+

4

=

1.111

...
...
Ela apresenta um padrão que realmente se
confirma. Assim, podemos afirmar corretamente
que, nessa sequência, o número 111.111.111 é
escrito como
A) 123456 x 9 + 7.
B) 1234567 x 9 + 8.
C) 12345678 x 9 + 9.
D) 12345678 x 9 + 10.

19.
Um copo cheio de água pesa 385 g e com água até
2/3 de sua capacidade pesa 310 g. O peso, em
quilograma, do copo com água até 3/5 de sua
capacidade é
A) 0,205.
B) 2,95.
C) 2,05.
D) 0,295.

20.
Um retângulo de lados x e kx, com k >1, tem área
igual ao perímetro. O valor de x, neste caso, é
A) 2/k + 1.
B) 2/k + 2.
C) 2 + 1/k.
D) 2 + 2k.
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GEOGRAFIA

24.
“Tem a possibilidade de integrar, sob o ponto de
vista socioeconômico, as duas regiões mais
populosas do país, fato que gerou, há duas décadas
o apelido de rio da unidade nacional. Nasce na
Serra da Canastra, área de precipitação
relativamente abundante, situada em Minas Gerais”
(JAMES e MENDES, Geografia Geral e do Brasil, São
Paulo: FTD, 2004).

21.
Os movimentos do planeta Terra estão relacionados
com a atração e a repulsão exercidas pelos corpos
celestes, especialmente os planetas do sistema
solar. Sobre esses movimentos é correto afirmar
que

O texto acima se refere à Bacia

A) durante o movimento de translação, que a
Terra executa em torno do Sol, temos como
consequência a sucessão de dias e noites.

A) Amazônica.
B) Platina.

B) no movimento de rotação, a Terra gira em
torno da Lua, sendo responsável pelas fases
lunares.

C) Sanfranciscana.
D) Nordestina.

C) quando a terra executa o movimento em torno
do Sol, ocorre, portanto, um movimento
translacional, propiciando a formação das
estações do ano.

25.
Neste domínio morfoclimático, localizado mais
precisamente entre o centro-sul do Paraná e o
norte do Rio Grande do Sul, áreas dominadas por
altitudes acima dos 800 metros, predomina o clima
subtropical com uma vegetação representada por
florestas acicufoliadas, hoje quase que totalmente
destruída devido à expansão da agricultura e ao
extrativismo vegetal.

D) os solstícios e equinócios ocorrem a cada seis
meses devido ao movimento de rotação da
terra.

22.
A latitude corresponde à distância, medida em
graus, de um ponto qualquer da superfície terrestre
à linha imaginária do Equador. Considere, portanto,
a localização da cidade do Cairo no hemisfério norte
e São Paulo no hemisfério sul. Podemos afirmar
corretamente que

O texto acima se refere ao domínio
A) do Cerrado.
B) dos Mares de Morros.
C) das Pradarias Subtropicais.

A) São Paulo está localizada próximo ao Trópico de
Câncer.

D) das Araucárias.

B) Cairo está localizada próximo ao Trópico de
Capricórnio.

26.

C) São Paulo e Cairo, por estarem localizadas em
hemisférios diferentes, são cortadas pela linha
do Equador.

Em uma determinada viagem de estudos, um
geógrafo saiu de Castanhal no Pará, passou em
seguida por Imperatriz no Maranhão, Caicó, no Rio
Grande do Norte e terminou sua viagem em
Igarassú, litoral pernambucano. Podemos afirmar
que a sequência correta da vegetação natural
observada na viagem desse geógrafo foi

D) São Paulo está localizada próximo ao Trópico de
Capricórnio.

23.

A) Floresta Equatorial, Mata dos Cocais, Caatinga e
Mata Atlântica.

As paisagens naturais, sob o ponto de vista
morfoclimático, são resultantes da interação dos
fenômenos descritos a seguir EXCETO da

B) Mata Atlântica, Mata dos Cocais, Caatinga e
Campos Gerais.
C) Floresta Equatorial, Cerrado, Caatinga e Mata
Atlântica.

A) rede hidrográfica.
B) estrutura geológica.

D) Floresta Equatorial, Campos Gerais, Caatinga e
Mata Atlântica.

C) formação vegetal.
D) ação antrópica.
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27.

30.

Sobre as características físicas do Nordeste
brasileiro, considere as afirmativas:

TEXTO I: “Extensa área onde dominam os cerrados,
nas chapadas e interflúvios, e a floresta de cocais
drenada por rios caudalosos e permanentes como o
Parnaíba, Mearim e Itapicuru. Observa-se uma
vegetação típica de babaçuais que se alternam com
cerrados de vários tipos e densidades”.

I.

A irregularidade e a relativa escassez das
chuvas proporcionam a formação de uma
vegetação típica de caatinga.

II.

As bacias hidrográficas em sua maioria
apresentam rios intermitentes.

III.

As massas de ar oriundas do Atlântico são
limitadas pelo planalto do Araripe, que forma
um obstáculo natural à penetração da
umidade oceânica.

IV.

TEXTO II: “Imitando a natureza e seguindo as
imposições das suas forças, o homem ao colonizar
a região, destruiu a vegetação original, drenou
várzeas encharcadas e construiu casas, engenhos e
canaviais”.
TEXTO III: “Profundamente ligada ao Maciço da
Borborema, é uma região de transição. Seu espaço
agrário está associado à pequena agricultura de
subsistência. A diversidade da paisagem
apresentada faz com que funcione como uma
verdadeira miniatura do Nordeste”.

A erosão típica é a pediplanação, onde o
intemperismo físico e o vento são
responsáveis pelo aplainamento das formas
mais resistentes à erosão.

Está correto o que se afirma apenas em

As informações presentes nos textos I, II e III
indicam respectivamente

A) IV.

A) a Guiana Maranhense, a Zona da Mata e o
Sertão.

B) I, II e IV.
C) I e II.

B) o Meio Norte, a Zona da Mata e o Agreste.

D) I, III e IV.

C) o Meio Norte, a Zona da Mata e o Sertão.
D) o Cerrado, o Sertão e o Agreste.

28.
31.

A análise da hierarquia urbana brasileira ensejou
uma classificação das cidades a partir de suas
funções. A presença de serviços e a quantidade de
bens de consumo que oferecem são exemplos de
parâmetros que ajudam a compreender cada nível
daquela hierarquia. Neste contexto, podemos
identificar como metrópoles regionais brasileiras as
cidades de

Região delimitada pelos municípios mineiros de
Congonhas, Belo Horizonte, Santa Bárbara e
Mariana, está assentada em um terreno formado
por rochas pré-cambrianas que se formaram há
cerca de quatro bilhões de anos. O minério daí
extraído é vendido ao mercado externo pela Cia.
Vale do Rio Doce. Já aquele extraído para o
mercado interno, é absorvido pelas metalúrgicas ali
instaladas. Essa região é conhecida por

A) Curitiba, Recife e Belo Horizonte.
B) Fortaleza, Rio de Janeiro e Belém.

A) Quadrilátero Ferrífero.

C) São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

B) Serra do Navio.

D) Campinas, Uberlândia e Londrina.

C) Maciço do Urucum.
D) Vale do Jequitinhonha.

29.
Com relação ao clima polar é FALSO afirmar que

32.

A) está presente nas latitudes mais elevadas.

Segundo Alfred Wegener (1880-1930), as elevadas
temperaturas registradas no interior do planeta
provocam a dilatação da crosta terrestre. Essa
dilatação gerou uma série de fraturas, fenômeno
que deu origem às chamadas placas tectônicas.
Essa teoria de Wegener é também conhecida por

B) as principais áreas de ocorrência são: o norte
da Europa e as áreas de altitude do continente
asiático.
C) predominam as baixas temperaturas tanto ao
norte quanto ao sul do planeta.

A) vulcanismo.

D) no período equivalente ao verão, o aquecimento
do ar é prejudicado pela inclinação dos raios
solares.

B) magmatismo.
C) movimentos epirogênicos.
D) deriva continental.
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HISTÓRIA

33.
Analisando a geografia urbana do nordeste,
considere as afirmativas abaixo:
I.

Apesar da macrocefalia representada pelas
capitais litorâneas, é possível perceber um
crescimento das cidades médias como
Mossoró, Juazeiro do Norte e Sobral.

II.

Recife, Fortaleza e Salvador constituem
importantes polos de atração, sobretudo
com o início do processo de industrialização.

III.

Por ser a região mais urbanizada do país,
retrata com bastante propriedade o
fenômeno da concentração fundiária, que
não favorece a permanência da população
no meio rural.

36.
Dentre as várias consequências da Revolução de
1930, destacamos o fim das oligarquias no cenário
político do Brasil. Este conflito teve como desfecho
final o(a)
A) assassinato de João Pessoa, em 26 de julho de
1930 e o início da Era Vargas.
B) o início de eleições diretas e a posse de Jânio
Quadros.
C) posse do governador eleito Washington Luís
com o apoio de Júlio Prestes.
D) início da política conhecida como café com leite.

Está correto o que se afirma apenas em
A) III.

37.

B) I e III.

D) I e II.

A abertura política no Brasil iniciou-se em 1974 e
terminou em 1985, com a eleição indireta do
primeiro presidente civil, Tancredo Neves. Esta
abertura política foi

34.

A) um pacto efetuado entre os diferentes partidos
políticos para conduzir o governo.

“Metrópole que influencia quase todo o vasto
espaço amazônico, é um porto marítimo situado na
foz do rio Tocantins. Considerada uma metrópole
incompleta, pois sua capacidade de oferecer
mercadorias e serviços está aquém das verdadeiras
metrópoles regionais”.

B) um dispositivo institucional que permite a
participação de civis e militares no governo.

C) II.

C) o processo de liberalização da ditadura militar
que governou o Brasil.
D) a proposta de novas formas de condução da
política partidária.

O texto acima se refere à cidade de
A) Macapá.
B) Manaus.

38.

C) Palmas.

O Ceará ainda hoje recebe a qualificação de “Terra
da Luz”. O epíteto foi atribuído pelo jornalista José
do Patrocínio em 1884, pelo fato de

D) Belém.

35.

A) o Ceará contar com uma grande quantidade de
dias ensolarados.

Com relação às características geoambientais do
nordeste brasileiro, é FALSO afirmar que

B) o Ceará ter sido o primeiro estado a expandir a
rede elétrica em suas cidades.

A) apresenta um quadro climático com chuvas
irregulares, determinadas pela alternância de
massas de ar continentais mais secas e
oceânicas mais úmidas.

C) etimologicamente a palavra indígena Ceará
significar luz.
D) no Ceará a abolição da escravidão em 1884 ter
ocorrido quatro anos antes da Lei Áurea.

B) a erosão típica da região é a química, formando
altiplanos no interior da região.
C) nas áreas mais úmidas, formam-se os brejos de
encostas, com solos propícios à agricultura.
D) a depressão sertaneja caracteriza-se por uma
morfologia suave, tendo sua monotonia
quebrada por maciços residuais.
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39.

41.

Representante da tradicional política coronelista
cearense, Virgilio Távora (1919-1988) esteve
presente na política de 1950 a 1988. Ao lado de
César Cals e Adauto Bezerra compôs o trio que
dominou a política do Ceará no decorrer do Regime
Militar.

A eclosão da Confederação do Equador, um dos
eventos marcantes da história cearense, foi uma
A) reação em busca de emancipação contra a
política absolutista de D. Pedro I.
B) revolução impetrada contra a Primeira
Constituição outorgada por D. Pedro II.

O termo “coronelismo” refere-se a

C) ação das forças imperiais no Ceará liderada por
Tristão Gonçalves.

A) um regime político em que necessariamente
seu representante máximo deve possuir a
patente de coronel.

D) busca pela autonomia do estado e repúdio ao
reinado de D. Pedro II.

B) um fenômeno raro na política brasileira,
utilizado apenas em momentos de crise e
ausência de representação política local.

42.

C) ações políticas de latifundiários que utilizam seu
poder econômico para a manipulação eleitoral
em causa própria.

Com a declaração de guerra contra os italianos e
alemães em 1942, o Brasil efetivou sua participação
na Segunda Guerra Mundial.

D) ações de políticos brasileiros, que utilizam sua
patente de coronel, para dominar as regiões em
que moram.

Sobre a participação brasileira neste conflito é
correto afirmar que
A) foi uma ação simbólica que não exigiu grandes
investimentos do país na Guerra.

40.

B) o Brasil enviou seu destacamento militar, a
Força Expedicionária Brasileira (FEB), para
combater.

O romance Iracema, cuja primeira edição foi
publicada em 1865, tem como subtítulo Lenda do
Ceará em que José de Alencar utiliza poeticamente
nomes indígenas e retrata o amor de um branco
pela índia Iracema.

C) sem muita definição no plano de combate a
FAB, Força Aérea Brasileira, manteve-se alerta
e não lutou no conflito.

Em relação à ligação do referido romance com a
história do Ceará, podemos afirmar corretamente
que

D) os Estados Unidos, aliados do Brasil, fizeram
acordos mútuos, mas não enviaram tropas para
o front do conflito.

A) por meio do romance o autor apresentou em
linguagem poética o Ceará, sua terra natal, o
que pode ser considerado uma maneira de
relatar a história.

43.
A Constituição de 1967 foi a sexta no Brasil, após a
Proclamação da Independência. Entrou em vigor
em 15 de março juntamente com o mandato do
Presidente Costa e Silva.

B) um romance é sempre fictício e não pode ser
utilizado para contar a história de um local, ou
de um povo.
C) José de Alencar esteve mais preocupado com a
política brasileira, do que em escrever sobre
sua terra natal.

Sobre a Constituição de 1967 é correto afirmar que
A) foi considerada como moderna, viva e
adequada e representou um avanço na
legislação brasileira.

D) a temática indígena, considerada de segunda
linha, não tem relevância nenhuma para
entendermos a história cearense.

B) deu força ao poder legislativo e legalizou ações
há muito utilizadas no cenário político do país.
C) legitimou o regime de exceção e concedeu ao
poder executivo amplos poderes nas áreas de
segurança, finanças e administração do país.
D) sem nenhuma relevância para a história da
democracia brasileira, esta Constituição
equilibra os três poderes.
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44.

47.

A Constituição de 1988 representa um avanço em
relação às Constituições anteriores por trazer
modificações significativas, como por exemplo, o
direito de voto para os analfabetos e o direito a
greve.

A cidade de Aracati, que foi uma das mais
importantes para a economia cearense, ficou
conhecida como “o pulmão da economia colonial da
Capitania”. Assinale a alternativa que apresenta o
principal produto comercializado nesta cidade.

Sobre a Constituição de 1988 é correto afirmar que

A) peixe

A) por garantir o direito à cidadania para os
brasileiros, foi chamada de Constituição Cidadã.

B) café
C) carne seca

B) não contempla os direitos básicos da
diversificada sociedade brasileira.

D) frutas

C) trata apenas de garantir os direitos básicos das
classes dirigentes sem preocupação social.

48.

D) por ter sido promulgada com ressalvas, ainda
está em processo de revisão.

Nas primeiras décadas do século XX, o Padre Cícero
Romão Batista foi protagonista da Revolta de
Juazeiro, que ocorreu no sertão do Cariri, interior
do Ceará.

45.

A principal causa desse conflito foi

A partir de 1983 as reivindicações da
redemocratização brasileira se intensificaram, e
muitas manifestações e movimentos defenderam
eleições diretas para presidente da República.

A) a interferência do poder central na política
estadual que causou o confronto entre as
oligarquias cearenses e o governo federal.
B) a imposição por parte do Vaticano na condução
dos fiéis da paróquia de Juazeiro.

Sobre as manifestações populares que
reivindicavam o pleito direto é correto afirmar que

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

A) a campanha “Diretas já” ocorreu entre os anos
de 1983 e 1984 e conduziu as aspirações da
redemocratização brasileira.

D) o fato de ser um movimento messiânico por
meio do qual os seguidores do Padre
esperavam pelo fim do mundo próximo.

B) o “Direito ao voto livre” foi o movimento que
reivindicou o franco acesso às urnas para a
escolha do presidente brasileiro.
C) o movimento sufragista impulsionado pelo
processo de redemocratização do governo
Figueiredo permitiu eleições livres.

49.

D) no Brasil não foi necessário fazer mobilização
para a obtenção das eleições diretas para
presidente da república.

O conhecido “Governo das Mudanças” ocorreu entre
os anos de 1987 e 2002, liderado por Tasso
Jereissati e Ciro Gomes. Baseado na
industrialização e na predominância de micro e
pequenas empresas, trouxe uma nova configuração
para o Ceará.

46.

Sobre o “Governo das mudanças” é correto afirmar
que

O Jornal Nordeste de 12 de maio de 1937 publicou
uma notícia sobre um movimento liderado pelo
beato José Lourenço e seus seguidores que,
considerados fanáticos, protagonizaram um
movimento religioso importante no Ceará.

A) foi apenas um slogan de campanha e não
mudou de forma significativa o Estado.
B) propôs a mudança da capital de Fortaleza para
o interior do Ceará.

Sobre este movimento é correto afirmar que

C) implementou altos investimentos na educação
do Estado.

A) se trata do movimento messiânico de Canudos.

D) trouxe uma política voltada para a implantação
de ações “modernizadoras”.

B) foi criado por um grupo de pobres famintos que
se autodenominavam “esfomeados de Jesus”.
C) foi um movimento conhecido como Caldeirão.
D) foi inspirado em Francisco de Assis e só não
teve repercussão em Fortaleza.
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50.
Getulio Vargas em 10 de novembro de 1937 iniciou
seu governo no Brasil. Entre suas ações destacamse o fechamento do Congresso Nacional e a
imposição de uma nova Constituição.
Sobre esta fase de domínio getulista pode-se
afirmar corretamente que
A) teve curta duração, pois Getúlio foi vítima de
um golpe militar em 1939.
B) recebeu o nome de “Polaca”, pois as ações do
Governo foram inspiradas no regime da Polônia.
C) foi denominada de “Estado Novo” e durou até
1945.
D) foi um governo de longa duração e se
caracterizou pela descentralização do poder.
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