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Depois que CARLOS DE MELO deixou o Santa Rosa, fugindo dos pavores que o 

atormentavam, entregando o seu patrimônio aos parentes, o velho engenho se transformara de alto a 

baixo. 

A família queria uma usina, alcançar o progresso, igualar-se com outras, que haviam subido de 

condição, com as turbinas e vácuos. 

O Dr. Juca, do Pau-d’Arco, enfeixara em suas mãos todos os poderes dessa transformação. Era 

ambicioso. Aquela energia tranqüila do pai, no filho era só ambição de mandar, de ser rico, de 

mostrar-se. A idéia de montar a usina fora sua. A decadência do bangüê, aonde o velho fizera uma 

fortuna espantosa, animava-o a tentar a grande aventura. A São Félix, ali a dois passos, enriquecera 

em poucos anos aos seus proprietários. Açúcar só dava mesmo lucro compensador com as vantagens 

de uma usina. E a rápida riqueza da São Félix, invadindo a várzea como um bicho insaciável, 

devorando bangüês sem pena, fizera o Dr. Juca sonhar com a fábrica, com o prestígio e as 

importâncias de usineiros. Usineiro. Usineiro era um nome que enchia a boca. Os de Pernambuco se 
enchiam de ouro. O açúcar cristal fazia fortuna da noite para o dia. Os senhores de engenho seriam 

pobres bonecos diante da riqueza da Catunda, da Tiúma, da Goiana Grande. Não precisava ir longe. 

Fosse à São Félix. Em menos de oito anos o Dr. Luís, que chegara lá com dinheiro emprestado, era 

hoje o homem mais rico, o mais temido de todo o vale. Nunca ninguém, por aquelas paragens, 

alcançou maior soma de poder, mais força perante os pobres e perante os ricos. A São Félix valia 

como um Estado. O governo temia a sua importância. (...) O pobre Carlos de Melo conhecera há 

tempos o peso desta força. As terras do Santa Rosa cresceram aos olhos da São Félix e José Marreira 

dera cartas, arrastara o pobre senhor de engenho ao domínio de um senhor que não conhecia o que 

fosse tolerar. Vira-se o pobre perdido, sitiado por todos os lados, com medo até das lagartixas, que 

faziam barulho nas folhas secas. Foi quando lhe apareceu o Tio Juca e os parentes todos coligados 

para enfrentar a São Félix. Carlos de Melo ficou com os parentes, desertando da velha casa, aonde o 

seu avô comandara por tantos anos. Saíra desse modo, à força. Entregou ao tio as rédeas de um 

governo que ele desmoralizara. 

A usina Bom Jesus nasceu dessa fraqueza, da luta entre a São Félix gananciosa e a família do 

velho José Paulino, querendo resistir à invasão que vinha de fora. O Dr. Juca sonhava com o poder, 

com o despotismo que esteira de usina impunha. E o Santa Rosa fora escolhido para sede da fábrica 

pelas suas condições naturais. Com a compra de mais outras propriedades a usina ficaria em situação 

privilegiada. Várzeas extensas e água com fartura era tudo para o destino que o Dr. Juca queria dar ao 

velho domínio do pai. (...) 

Os planos do Dr. Juca agradaram à parentela. Todos entrariam na sociedade. E fizeram a usina 

Bom Jesus, com as ferragens adquiridas de uma outra, que se desfizera de ferro velho para aumentar 

de capacidade. O Dr. Juca achou o negócio ótimo. As caldeiras, o vácuo, as turbinas, a moenda 

tinham sido comprados por um preço muito baixo. Se fosse ferro novo seria uma fortuna. 

Fizeram festa na botada. Os jornais da Paraíba deram notícias, falando no progresso que entrava 

para a várzea do Paraíba, no gênio empreendedor do Dr. José de Melo, na riqueza que seria para o 

Estado um empreendimento daquele gênero.. 

O Santa Rosa se encheu de convidados. A velha casa, onde o velho José Paulino vivera os seus 

oitenta e tantos anos, se reformara também. (...) Aquele ar bonacheirão, aquelas portas abertas, a 

cozinha sempre cheia de gente, tudo que era tão natural e tão seu, se fora.  A casa-grande da usina não 

podia continuar a ser uma casa-grande de engenho. O Dr. Juca cuidara de dar-lhe uma cara mais decente.(...) 

 Agora a casa-grande da usina não tinha mais para lhe tomar a frente o arruado feio de taipa, 

com aquelas negras sentadas pelo chão, tirando as suas sestas. A casa-grande brilhava livre daquela feiúra. 
                                                                                            

                       (REGO, José Lins do. Usina. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1976, p.715-716) 
 

01. Assinale a alternativa correta quanto ao significado das palavras no texto. 

A) enfeixara (linha 06) – dispersara. 
B) aventura (linha 09) – ventura. 
C) prestígio (linha 12) – influência. 
D) resistir (linha 28) – insistir. 
E) esteira (linha 29) – tapete. 
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02. Na  linha 44, o vocábulo sesta significa: 

A) dia da semana. 
B) numeral ordinal. 
C) objeto de uso pessoal. 
D) descanso após o almoço. 
E) recipiente para guardar objetos. 

 

03. O sentido de Vira-se (linha 22) equivale ao do verbo da alternativa: 

A) Vira-se o feitiço contra o feiticeiro. 
B) Vira-se sempre de lado, em política. 
C) Vira-se a roupa pelo avesso, no varal. 
D) Vira-se à esquerda, em qualquer esquina. 
E) Vira-se às voltas com um grande problema. 

 

04. Assinale a alternativa que contém palavras antônimas. 

A) decadência (linha 08) – ascendência. 
B) espantosa (linha 09) – assombrosa. 
C) tolerar (linha 22) – consentir. 
D) coligados (linha 23) – unidos. 
E) bonacheirão (linha 41) – simples. 

 

05. Preencha os parênteses com V ou F, conforme os dois termos de cada item tenham, ou não, equivalência 
de sentido, no texto. 

(     ) engenho (linha 02) e bangüê (linha 08). 

(     ) usina (linha 11) e fábrica (linha 12). 

(     ) poder (linha 18) e domínio (linha 32). 

Assinale a alternativa que contém a seqüência correta. 

A) V, F, V 
B) V, V, F 
C) V, F, F 
D) F, V, F 
E) F, F, V 

 

06. Na frase: Fizeram festa na botada. (linha 37), a expressão sublinhada pode ser substituída, sem que se 
altere o sentido do texto, por: 

A) no início da moagem. 
B) na chegada do Dr. Luís. 
C) na saída de Carlos de Melo. 
D) no fim da sociedade com os parentes. 
E) na escolha do Santa Rosa para sede da fábrica. 

 

07. Leia as afirmativas abaixo. 

I. Foi omitida a palavra usineiros na frase: Os de Pernambuco se enchiam de ouro. (linhas 13-14).  
II. Uma mesma palavra foi omitida antes de: Catunda, Tiúma e Goiana Grande (linha 15). 
III. Omitiu-se a palavra ferragem depois de outra na passagem: com as ferragens adquiridas de uma 
outra (linha 34). 

Da leitura das afirmativas, é correto afirmar que: 

A) apenas I é verdadeira. 
B) apenas II é verdadeira. 
C) apenas III é verdadeira. 
D) apenas I e II são verdadeiras. 
E) apenas II e III são verdadeiras. 
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08. Preencha o espaço vazio de cada alternativa com um dos termos: engenho ou usina. A seguir, assinale a 
alternativa cujo espaço foi preenchido com o termo engenho.  

A) São Félix era _____________ . 
B) Catunda era nome de _____________ . 
C) José Paulino era dono de _____________ . 
D) Tio Juca sonhava ser dono de _____________ . 
E) Açúcar dava lucro compensador em _____________ . 

 

09. Assinale a alternativa que indica o que era importante para o Dr. Juca, de acordo com os dois últimos 
parágrafos do texto. 

A) Uma casa-grande de usina decente. 
B) Um arruado de taipa diante da casa. 
C) Uma cozinha sempre cheia de gente. 
D) Umas negras sentadas no chão. 
E) Umas portas abertas. 

 

10. Preencha os parênteses com V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma sobre as 
personagens do texto. 

(     ) José Paulino era pai de José de Melo. 

(     ) José de Melo era tio de Carlos de Melo. 

(     ) Carlos de Melo era sobrinho de João Paulino. 
 

Assinale a alternativa que contém a seqüência correta. 

A) V, V, V 
B) V, V, F  
C) V, F, V 
D) F, V, F 
E) F, F, V 

 

11. Numere as frases de 1 a 3, seguindo, de acordo com o texto, a ordem cronológica dos acontecimentos. 

(     ) Carlos de Melo deixou o Santa Rosa (linha 01). 

(     ) apareceu o Tio Juca e os parentes todos coligados para enfrentar a São Félix (linhas 23-24). 

(     ) Os jornais da Paraíba deram notícias, falando no progresso que entrava para a várzea do 

Paraíba (linhas 37-38). 

Assinale a alternativa que contém a seqüência correta. 

A) 1, 2, 3 
B) 2, 3, 1 
C) 2, 1, 3 
D) 1, 3, 2 
E) 3, 2, 1 

 

12. O texto permite fazer inferências acerca das personagens. Com base nisso, relacione, de acordo com o 
texto, cada característica com uma personagem, numerando a coluna da direita de acordo com a da 

esquerda. 

( 1 ) Dr. Juca (       ) cobiça 

( 2 ) José Paulino (       ) fraqueza 

( 3 ) Carlos de Melo             (       ) tranqüilidade 

  (       ) determinação 
 

Assinale a alternativa que contém a seqüência correta. 

A) 1, 2, 3, 2 
B) 2, 3, 2, 1 
C) 3, 2, 1, 3 
D) 3, 1, 1, 2 
E) 1, 3, 2, 1 
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13. Na frase: E o Santa Rosa fora escolhido para sede da fábrica pelas suas condições naturais. (linhas 29-30), 
o sentido expresso na passagem sublinhada é: 

A) lugar. 
B) causa. 
C) tempo. 
D) condição. 
E) concessão.  

 

14. Na frase: Se fosse ferro novo, seria uma fortuna. (linha 36), o sentido expresso na passagem sublinhada é: 

A) comparação. 
B) condição. 
C) tempo. 
D) modo. 
E) lugar. 

 
15. Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto. 

A) Dr. Luís protegia tanto os pobres quanto os ricos. 
B) A ambição de mandar do Dr. Juca era herança do pai. 
C) Catunda, Tiúma e Goiana Grande eram donas de engenho. 
D) Bom Jesus nasceu da coligação do Dr. Juca com os parentes. 
E) Carlos de Melo entregou de bom grado seu patrimônio aos parentes. 

 

16. Assinale a alternativa que contém uma informação implícita. 

A) A família queria uma usina. 
B) A São Félix valia como um estado. 
C) O Santa Rosa se encheu de convidados. 
D) José Paulino morreu com mais de 80 anos. 
E) Os planos do Dr. Juca agradaram à parentela. 

 

17. Analise, com base no texto, as informações abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta. 
I. A compra das ferragens é anterior à festa da botada. 

II. A reforma da velha casa é posterior à morte do velho José Paulino. 

III. A montagem da Bom Jesus é simultânea à chegada do Dr. Luis à São Felix. 
  
A) Apenas I é verdadeira. 
B) Apenas II é verdadeira. 
C) Apenas I e II são verdadeiras. 
D) Apenas I e III são verdadeiras. 
E) Apenas II e III são verdadeiras. 

 

18. Assinale a alternativa que apresenta o referente correto para o termo em destaque. 

A) “sua” (linha 08) – Dr. Juca (linha 06). 
B) “lá” (linha 16) – Pernambuco (linha 13). 
C) “lhe” (linha 23) – Tio Juca (linha 23). 
D) “suas” (linha 30) – condições naturais (linha 30). 
E) “outra” (linha 34) – sociedade (linha 33).  

 

19. A palavra réptil, em relação a lagartixa, é: 

A) sinônima. 
B) antônima. 
C) hipônima. 
D) homônima. 
E) hiperônima. 
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20. Avalie, em cada item abaixo, se o termo em destaque pode ser substituído, sem que se altere o sentido do 
texto, pelo termo indicado ao lado. 

I. “só” (linha 07) – sozinho. 

II. “mesmo” ( linha 10) – realmente. 

III. “perante” (linha 18) – ante. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas o item I é verdadeiro. 
B) Apenas o item II é verdadeiro. 
C) Apenas o item III é verdadeiro. 
D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 
E) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

 
 

 

 

 

 Língua Portuguesa II  
 20 questões 
 

 

21. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem paroxítonos terminados em 
ditongo crescente. 

A) Amável, filó, rédeas.  
B) Domínio, hífen, bênção. 
C) Família, vácuos, negócio. 
D) Fábrica, importância, feiúra. 
E) Insaciável, patrimônio, prestígio. 

 

22. O vocábulo tranqüila aparece grafado com trema, porque: 

A) a letra u é muda. 
B) a letra u é pronunciada e átona. 
C) a letra u  é precedida da letra q. 
D) o grupo qui é sempre grafado com trema. 
E) a grafia obedece a antiga regra de acentuação. 
 

23. Assinale a alternativa que apresenta uma locução prepositiva. 

A) Tinham muita força perante os pobres. 
B) Seriam pobres bonecos diante da riqueza. 
C) Saiu do engenho depois que o tio chegou. 
D) O arruado tomava a frente da casa-grande. 
E) O velho engenho se transformou de alto a baixo. 
 

24. Assinale a alternativa em que a expressão destacada tem valor de advérbio. 

A) Devorava bangüês sem pena. 
B) A decadência do bangüê era evidente. 
C) Eram pobres bonecos diante da riqueza. 
D) O engenho foi escolhido para sede da fábrica. 
E) Depois que ele deixou Santa Rosa, a família entrou. 

 
25. Assinale a alternativa em que a expressão destacada tem valor de adjetivo. 

A) Alcançou a maior soma de poder.  
B) Fazia fortuna da noite para o dia.  
C) Enriqueceu em poucos anos.  
D) Enfrentava tudo sem medo. 
E) Queria resistir à invasão. 
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26. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada tem a mesma classificação morfológica do termo em 
destaque na frase: Os de Pernambuco se enchiam de ouro. 

A) Desertou da velha casa. 
B) Enfeixara em suas mãos o poder. 
C) Não precisava ir muito longe dali. 
D) Entregou seu patrimônio aos familiares.  
E) Invadiu a várzea como um bicho insaciável. 

 

27. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada tem a mesma classificação morfológica do termo em 
destaque na frase: Açúcar só dava mesmo lucro compensador na usina. 

A) Não precisava ir longe.  
B) O açúcar cristal fazia fortuna.  
C) Tinha mais força perante os pobres. 
D) Igualava-se com outras propriedades.  
E) Maltratara o pobre senhor de engenho.  

 

28. Assinale a alternativa cujos elementos preenchem, corretamente, as lacunas das frases abaixo, de acordo 
com a norma culta. 

I. Esta é a arma _____________ o fazendeiro se feriu. 

II. Aqui está o engenho _____________ me referi. 

III. Passei por uma usina ____________ nome não me lembrava. 

IV. Esta é a fazenda _____________ se criam cavalos. 
 

A) com a qual, as quais, a cujo, aonde. 
B) com a qual, a que, cujo, aonde. 
C) com que, a que, de cujo, onde. 
D) com que, que, do qual, onde. 
E) que, à que, cujo, que. 
 

29. Assinale a alternativa em que o verbo sublinhado tem a mesma regência do verbo destacado na frase: 
Eles se enchiam de ouro. 

A) Açúcar só dava lucro na usina.  
B) A casa brilhava livre daquela feiúra.  
C) Ele vivera os seus oitenta e tantos anos. 
D) Os senhores de engenhos eram bonecos. 
E) A São Félix enriqueceu aos seus proprietários. 

 

30. O verbo haver, na frase: Conhecera há tempos o peso desta força, tem emprego equivalente ao do 
mesmo verbo da alternativa:  

A) Há muitos engenhos na região. 
B) Há de chegar a riqueza na várzea. 
C) As usinas haviam subido de produção. 
D) Eles haveriam de fazer festa na botada. 
E) Há dias Carlos de Melo deixou a fazenda. 
 

31. Na frase: Os namorados leram as cartas, a forma verbal, na voz passiva, corresponde a: 

A) são lidas 
B) eram lidas 
C) foram lidas 
D) foram sendo lidas 
E) vinham sendo lidas 
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32. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase: Enquanto visitávamos as usinas, 
_________ os ruídos das turbinas e dos motores. 

A) fez-se ouvir  
B) se fez ouvir 
C) fez se ouvir 
D) fizeram-se ouvir 
E) fizeram-se ouvirem 
 

33. Assinale a alternativa em que a frase apresenta concordância nominal correta. 
A) A usina sempre esteve meia abandonada. 
B) Estabelecido as condições, os usineiros partiram. 
C) Estavam abandonadas a casa, o engenho e a usina. 
D) Alheios a si mesmo, reviviam a infância no engenho. 
E) Há provas bastantes e diretas da ganância dos usineiros 

 

34. Assinale a alternativa em que a inversão na ordem dos termos implica na alteração de sentido da 
expressão. 

A) Usina antiga. 
B) Bonita casa. 
C) Arruado feio. 
D) Antigo bangüê. 
E) Pobre  usineiro. 

 

35. Assinale a alternativa em que é facultativo o emprego da próclise.  

A) Cheguei só para te parabenizar. 
B) Alguém me disse que vinhas. 
C) Espero que tu me entendas. 
D) Nunca me peça nada.  
E) Não me aborreças.  
 

36. Analise as frases abaixo.  

I. Os usineiros estão à espera de um grande socorro. 

II. Os fazendeiros dedicavam-se às áreas produtivas. 

III. O pai transmitia à Juca aquela energia tranqüila. 

Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do acento grave. 
A) Apenas I é verdadeira. 
B) Apenas II é verdadeira. 
C) Apenas III é verdadeira. 
D) Apenas I e II são verdadeiras. 
E) Apenas II e III são verdadeiras. 

 

37. Assinale a alternativa em que a palavra grifada tem a mesma função sintática do termo sublinhado  na 
frase: Animava-o a tentar a grande aventura.  

A) Jornais falaram no progresso.  
B) A usina nasceu dessa fraqueza.  
C) Foi o governo que ele desmoralizara.  
D) Elas cresceram aos olhos da São Félix. 
E) Usineiro era um nome que enchia a boca. 
 

38. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada tem a mesma função sintática de usina na frase: A 
família queria uma usina.  

A) Estava fugindo dos pavores.  
B) Então lhe apareceu o tio Juca.  
C) Não conhecia o que fosse tolerar.  
D) Temia as lagartixas que faziam barulho.  
E) Os senhores de engenhos seriam bonecos. 
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39. O período Depois que Carlos de Melo deixou o Santa Rosa / fugindo dos pavores / que o atormentavam / o 
velho engenho se transformara  contém: 

I. oração reduzida de gerúndio.  

II. oração subordinada adverbial temporal. 

III. oração subordinada substantiva objetiva direta.  

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas I é verdadeira. 
B) Apenas II é verdadeira. 
C) Apenas III é verdadeira. 
D) Apenas I e II são verdadeiras. 
E) Apenas I e III são verdadeiras. 
 

40. Assinale a alternativa correta quanto à análise da frase: Entregou ao tio as rédeas de um governo que ele 
mesmo desmoralizara.  

A) O verbo entregar é intransitivo. 
B) “ao tio” é complemento nominal. 
C) O período é composto por coordenação. 
D) “que” é objeto direto da segunda oração. 
E) O sujeito da primeira oração é indeterminado. 
 

 

 

 Conhecimentos Gerais  
 20 questões 

 
 

41. Em 19 de fevereiro deste ano, o jornal O Povo noticiou que o Programa Nacional de Regularização 
Fundiária Brasil Quilombola, iniciado em 2005 no Ceará, vai realizar estudos técnicos em comunidades 

remanescentes quilombolas locais, para que seus moradores possam se beneficiar com o recebimento do 

título de posse coletivo das terras em que vivem. Assinale a alternativa correta sobre a questão dos 

remanescentes de quilombos. 

A) O direito dos quilombolas às terras que ocupam foi reconhecido logo após a abolição da escravidão. 
B) A maior parte das comunidades negras que nasceram como quilombos encontra-se na região 
Nordeste. 

C) A inexistência de remanescentes de quilombos no Ceará deve-se à pouca importância da escravidão 
na província. 

D) O reconhecimento do direito dos quilombolas às terras que ocupam contraria as reivindicações do 
movimento negro, das ONGs e universidades. 

E) A constituição de 1988 garantiu a posse da terra a qualquer comunidade onde predominam a posse 
coletiva da terra e a agricultura de subsistência. 

 

42. Analise as afirmações abaixo sobre o presidente cearense Castelo Branco. 

I. Declarou-se defensor da democracia, mas decretou Atos Institucionais que dissolveram partidos 

políticos, estabeleceram eleições indiretas para presidente e governadores, além de intervir em 

sindicatos e federações. 

II. Foi um forte opositor da ditadura militar, associando-se a outros nomes importantes, como D. Hélder 

Câmara, na defesa da Constituição e da garantia dos direitos civis e políticos da população. 

III. Reinstaurou o pluripartidarismo, após um período em que apenas dois partidos tinham o direito de 

atuar, a Arena e o MDB, possibilitando assim a reorganização dos movimentos sociais no país. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I é verdadeira. 
B) Somente II é verdadeira. 
C) Somente III é verdadeira. 
D) Somente I e II são verdadeiras. 
E) Somente I e III são verdadeiras. 
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43. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um grupo que participou da luta pela redemocratização 
no Brasil e pelo fim do Estado Novo em 1945. 

A) Queremistas 
B) Comunistas 
C) Integralistas 
D) Trabalhistas 
E) Udenistas 

 

44. Assinale a alternativa correta sobre o estado do Ceará. 

A) Seu clima é equatorial. 
B) Sua população é de cerca de 20 milhões de pessoas. 
C) Sua principal vegetação é formada por florestas tropicais e mangues. 
D) Seus principais rios são o Acaraú, o Banabuiú, o Jaguaribe e o Salgado. 
E) Seus municípios mais populosos são Juazeiro do Norte, Sobral e Quixadá. 

 

45. Analise as afirmações abaixo sobre a relação entre os colonizadores e os indígenas no Ceará. 

I. Os conflitos entre eles se acentuaram à medida que as terras foram sendo ocupadas pela pecuária. 

II. Os índios do Ceará, incapazes de organizar uma resistência aos colonizadores, aceitaram 

passivamente a destruição de suas sociedades e de sua cultura. 

III. Os colonizadores abalaram fortemente a vida dos indígenas, trazendo doenças, guerras, tomando 

suas terras e obrigando-os a um trabalho sistemático e exaustivo. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I é verdadeira. 
B) Somente II é verdadeira. 
C) Somente III é verdadeira. 
D) Somente I e II são verdadeiras. 
E) Somente I e III são verdadeiras. 

 

46. No século XVII, Matias Beck fundou o forte de Schoonenborch, onde seria, mais tarde, a cidade de 
Fortaleza. Essa fundação está inserida no contexto da dominação: 

A) inglesa. 
B) americana. 
C) holandesa. 
D) francesa. 
E) espanhola. 

 

47. Analise as afirmações abaixo sobre Patativa do Assaré, famoso poeta popular brasileiro. 

I. Seu primeiro livro foi chamado de Inspiração Nordestina e foi publicado em 1954. 

II. Ficou conhecido nacionalmente quando o cantor Luiz Gonzaga musicou um de seus poemas, A 

Triste Partida. 

III. Nascido no Ceará, migrou muito cedo para o Rio de Janeiro, onde completou seus estudos e 

encontrou as temáticas que inspiraram seus poemas. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I é verdadeira. 
B) Somente II é verdadeira. 
C) Somente III é verdadeira. 
D) Somente I e II são verdadeiras. 
E) Somente I e III são verdadeiras. 

 

48. Em 1959, foi aprovado o projeto de criação de um órgão que tinha por função promover o planejamento 
da expansão industrial no Nordeste. Seus recursos estimularam a produção industrial no Ceará. Esse 

órgão era: 

A) a SUDENE.  
B) o DNOCS. 
C) o CEN. 
D) o ISEB. 
E) o CNTI. 
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49. No final do século XIX, muitos trabalhadores cearenses migraram. O principal destino deles, nesse 
período, foi a região hoje denominada: 

A) Sul. 
B) Nordeste. 
C) Norte. 
D) Sudeste. 
E) Centro-Oeste. 

 

50. Leia o texto a seguir. 

“Apesar do expressivo crescimento da economia cearense e da modernização dos métodos da gestão 

pública, permanece longínqua a meta de ́acabar com a miséria absoluta´”. 
(Linda M. P. Gondim. “O ́governo das mudanças´ in Simone de Sousa (org.) Uma 
nova história do Ceará. Fortaleza, Edições Demócrito Rocha, 2000, p. 424). 

O texto refere-se ao projeto político ainda presente no estado do Ceará. Os grupos ligados a esse projeto 

ascenderam ao poder nas eleições de: 

A) 1982. 
B) 1986. 
C) 1990. 
D) 1994. 
E) 2000. 

 

51. Preencha os parênteses, relacionando cada festa popular brasileira a uma característica sua. 

1. Festa do Divino (        ) representa a coroação de antigos reis africanos. 

2. Cavalhada          (        ) foi trazida pelos portugueses no século XVI. 

3. Congada             (        ) era ligada às irmandades negras. 

4. Maracatu            (        ) representa danças de índios brasileiros. 

5. Caboclo              (        ) é um folguedo que evoca torneios medievais. 
 

Agora assinale a alternativa que apresenta corretamente a ordem dos números entre parênteses, de cima 

para baixo. 

A) 3, 1, 4, 5, 2 
B) 1, 4, 5, 3, 2 
C) 5, 1, 2, 4, 3 
D) 3, 5, 4, 2,1 
E) 4, 3, 1, 5, 2 

 

 
52. Assinale a alternativa que associa corretamente a região brasileira a uma característica sua. 

A) Centro-Oeste – tem a mais alta taxa de analfabetismo do país. 
B) Sul – é a região com maior contingente de população indígena. 
C) Sudeste – tem o maior índice de mortalidade infantil do país. 
D) Nordeste – é a região com o maior número de habitantes. 
E) Norte – é a região brasileira com a maior área. 

 

53. Leia o texto a seguir. 
“Após a Primeira Guerra Mundial, a presença da classe média urbana na cena política tornou-se mais 

visível. De um modo geral, esse setor da sociedade tendia a apoiar figuras e movimentos que 

levantassem a bandeira de um liberalismo autêntico”. 
(Boris Fausto. História do Brasil. São Paulo, EDUSP, 2001, p. 305) 

Esses movimentos liberais dos anos de 1920, aos quais o texto se refere, reivindicavam: 

A) a reforma agrária e o voto universal. 
B) o voto secreto e a criação de uma justiça eleitoral. 
C) a nacionalização das empresas e o fortalecimento do Estado. 
D) o estabelecimento dos três poderes e o fim do senado vitalício. 
E) a criação de uma Constituição e a diminuição da autonomia dos estados. 
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54. Leia o texto a seguir. 

“A Coroa, não dispondo de recursos para enfrentar sozinha a tarefa colonizadora, deixou-a nas mãos 

dos particulares, que, embora sob o comando legal do monarca e sob o monopólio econômico da 

metrópole, dirigiam senhorialmente seus domínios”. 
(Marilena Chauí. Brasil. Mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: Editora da Fundação Perseu Abramo, 2000, p. 90) 

A partir do texto e de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta sobre o Brasil colonial. 

A) A Coroa portuguesa, através de uma poderosa burocracia, tinha poder absoluto sobre a sociedade 
colonial. 

B) As ordens religiosas, especialmente a dos dominicanos, substituíam o Estado, controlando o poder 
em todas as regiões da colônia. 

C) Os grandes proprietários rurais, diante de um Estado fraco e sem expressão, governavam e 
legislavam a seu bel-prazer, tendo um poder sem limites. 

D) Os interesses do Estado português às vezes coincidiam e às vezes se chocavam com os interesses 
privados dos grupos dominantes, como os proprietários rurais e os apresadores de índios. 

E) A total ausência do Estado português na colônia permitia o livre empreendimento privado de 
homens ricos e pobres, fazendo do território brasileiro uma terra de oportunidade para todos. 

 

55. Sobre a Conjuração Baiana, ocorrida em 1798, é correto afirmar que: 

A) tinha como um dos principais objetivos o fim da escravidão. 
B) foi integrada sobretudo pela elite baiana ligada à produção de açúcar. 
C) ocorreu na região das minas da Bahia, em virtude da imposição da Derrama. 
D) foi punida com penas leves, se comparadas às infringidas a outras revoltas coloniais. 
E) logrou êxito, pois os revoltosos conseguiram a diminuição dos preços dos alimentos. 

 

56. Em 1824, um jornal pernambucano publicava essas palavras de Frei Caneca: 

“A massa da província odeia todo governo arbitrário, iliberal, despótico e tirânico”. 
(Frei Caneca. Obras Políticas e Literárias. Recife, 1876, p. 269 citado por Mary Del Priore [et. 
al] Documentos de História do Brasil: de Cabral aos anos 90. São Paulo: Scipione, 1997, p. 45). 

Esse protesto de Frei Caneca está inserido no contexto da: 

A) Balaiada.  
B) Revolução Farroupilha.  
C) Confederação do Equador. 
D) Sabinada.  
E) Guerra dos Cabanos. 

 

57. Analise as afirmações abaixo sobre as razões que levaram o Brasil a trazer imigrantes no século XIX. 

I. A principal razão foi o fato de que os fazendeiros queriam mão-de-obra barata e abundante para o 

trabalho nas fazendas de café paulistas. 

II. Os imigrantes destinaram-se exclusivamente às colônias de povoamento, localizadas nas regiões até 

então despovoadas do Brasil. 

III. As teorias racistas da época influenciaram na escolha de imigrantes europeus e na conseqüente 

recusa de africanos e asiáticos. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I é verdadeira. 
B) Somente II é verdadeira. 
C) Somente III é verdadeira. 
D) Somente I e II são verdadeiras. 
E) Somente I e III são verdadeiras. 

 

58. O fim do regime monárquico no Brasil resultou de uma série de fatores. O episódio de 15 de novembro, 
porém, resultou da iniciativa quase exclusiva de uma instituição. Essa instituição foi: 

A) o Partido Republicano Paulista. 
B) a Federação das Indústrias. 
C) o Exército. 
D) o Senado. 
E) a Igreja. 
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59. Analise as afirmações a seguir sobre o movimento operário no Brasil da Primeira República. 

I. O movimento operário na Primeira República foi influenciado por idéias anarquistas, socialistas e 

comunistas. 

II. Os grupos políticos operários, bem como seus jornais e sindicatos, foram alvos constantes de 

repressão. 

III. A influência da versão brasileira do fascismo, o integralismo, foi muito grande no movimento 

operário do período. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I é verdadeira. 
B) Somente II é verdadeira. 
C) Somente III é verdadeira. 
D) Somente I e II são verdadeiras. 
E) Somente I e III são verdadeiras. 

 

60. Leia o texto a seguir. 

“Sua convicção pessoal da necessidade de harmonizar o conflito entre as classes e os interesses do 

capital e do trabalho provinha de noções corporativistas não só testadas na Itália e em Portugal durante 

os anos 20, como presentes também nos textos de alguns tenentistas”. 
(Robert Levine. Pai dos Pobres? São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 51) 

O texto refere-se ao presidente: 

A) João Goulart.  
B) Getúlio Vargas. 
C) Washington Luís.  
D) Prudente de Morais. 
E) Juscelino Kubitschek. 

 


