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 Língua Portuguesa I  
 20 questões 
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Para lhes dizer a verdade, não sei onde meu pai arranjou aquele almanaque, velharia do século 
passado, e que catalogava os municípios das Minas Gerais, um a um. Tenho de confessar que, igual 
àquele, ainda não vi outro, tão bem arranjado e consciente das coisas que deviam ser preservadas para 
a posteridade. (...) Lá, bem no começo, seguindo a ordem alfabética, estava Boa Esperança, terra de 
meu pai, e ele ajeitou os óculos para ver se descobria naquele registro do passado a informação de 
algum antepassado ilustre, quem sabe alguma glória de que se pudesse gabar! E o dedo indicador foi 
percorrendo o rol dos importantes, um a um, pelo sobrenome, pois que de primeiro nome todas as 
memórias já tinham sido apagadas. Até que parou. Lá estava. Não podia haver dúvidas. O sobrenome 
era o mesmo: Espírito Santo. Profissão: tropeiro. Tropeiro? Isso mesmo. E com a tropa de burros e o 
barulho imaginário dos sinos da madrinha, pelas trilhas da serra da Boa Esperança que o Lamartine 
Babo cantou, foram-se também as esperanças de um passado glorioso. 

Que aconteceu aos tropeiros? Meu pai se consolou dizendo que, naquele tempo, tropeiro era 
dono de empresa de transportes. O fato, entretanto, é que o tropeiro desapareceu ou se meteu para 
além da correria do mundo civilizado, onde a vida anda a passo lento e tranqüilizante das batidas 
quaternárias dos cascos no chão... 

E aí comecei a pensar sobre o destino de outras profissões que foram sumindo devagarinho. (...) 
Não foi assim que aconteceu com aqueles médicos de antigamente, sem especialização, que 
montavam a cavalo, atendiam parto, erisipela, prisão de ventre, pneumonia, assentavam-se para o 
almoço, quando não ficavam para o pernoitar, e depois eram padrinhos e não tinham vergonha de 
acompanhar o enterro? Para onde foram eles? Quem quer ser médico como eles? Também o 
boticário, um dos homens mais ilustres e lidos da cidade, presença cívica certa ao lado do prefeito e 
do padre, pronto para discursar quando o bacharel faltava, tendo sempre uma frase em latim para ser 
citada na hora certa... E o boticário fazia as suas poções, e a gente lavava, em água quente, os vidros 
vazios em que ele iria pôr os seus remédios. E me lembro também do tocador de realejo que 
desapareceu, eu penso, porque, com o barulho que se faz nas cidades, não há ninguém que ouça as 
canções napolitanas que a maniqueta tocava. E me lembro também do destino triste do caixeiro-
viajante, cujo progressivo crepúsculo e cuja irremediável solidão foram descritos por Arthur Miller 
em A morte do caixeiro-viajante. 
 Foi o tema que me deram, "a formação do educador", que me fez passar de tropeiros a caixeiros. 
Todas, profissões extintas ou em extinção. 

Educadores, onde estarão? Em que covas terão se escondido? Professores, há aos milhares. 
Mas o professor é profissão, não é algo que se define por dentro, por amor. Educador, ao contrário, 
não é profissão; é vocação. E toda vocação nasce de um grande amor, de uma grande esperança. 

Profissões e vocações são como plantas. Vicejam e florescem em nichos ecológicos, naquele 
conjunto precário de situações que as tomam possíveis e – quem sabe – necessárias. Destruído esse 
hábitat, a vida vai se encolhendo, murchando, fica triste, mirra, entra para o fundo da terra, até sumir. 

Com o advento da indústria, como poderia o artesão sobreviver? Foi transformado em operário 
de segunda classe, até morrer de desgosto e saudade. O mesmo com os tropeiros, que dependiam das 
trilhas estreitas e das solidões, que morreram quando o asfalto e o automóvel chegaram. Destino 
igualmente triste teve o boticário, sem recursos para sobreviver num mundo de remédios prontos. Foi 
devorado no banquete antropofágico das multinacionais. E os médicos-sacerdotes? Conseguiam 
sobreviver, em parte porque as pessoas ainda acreditavam nos chás, cataplasmas, emplastros, 
simpatias e rezas de comadres e curandeiras. (...) 

E o educador? Que terá acontecido a ele? Existirá ainda o nicho ecológico que torna possível a 
sua existência? Resta-lhe algum espaço? Será que alguém lhe concede a palavra ou lhe dá ouvidos?                                                                                             

(ALVES. Rubem. Conversas com quem gosta de ensinar. Campinas, SP: Papiros. 2005, p.14) 
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01. As alternativas abaixo contêm alguns sentidos do verbo arranjar. Assinale a que corresponde ao sentido 
do mesmo verbo  na linha 01. 

A) obter 
B) aceitar 
C) reparar  
D) conciliar  
E) consertar 

 
02. Assinale a alternativa cujo termo opõe-se a “preservadas” (linha 03). 

A) protegidas. 
B) defendidas. 
C) eliminadas.  
D) conservadas.  
E) resguardadas. 

 
03. Assinale a alternativa correta quanto ao sentido da palavra no texto. 

A) “velharia” (linha 01) significa conjunto de velhos. 
B) “rol” (linha 07) tem o mesmo sentido de lista. 
C) “poções” (linha 23) é o mesmo que porções. 
D) “irremediável” (linha 27) equivale a intolerável. 
E) “precário” (linha 35) significa o mesmo que cheio.  
 

04. O termo "arranjado" (linha 03) equivale semanticamente a: 

A) refeito. 
B) composto.  
C) remediado. 
D) consertado. 
E) encomendado. 

 

05. O sentido do termo “madrinha” (linha 10) equivale ao do mesmo termo da alternativa: 

A) Foi eleita madrinha de escola de samba. 
B) Ela foi madrinha de uma turma de bacharéis. 
C) Mãe Maria era madrinha nos candomblés da Bahia.  
D) Por causa da doação, tornou-se madrinha dos sinos.  
E) O tropeiro tinha uma besta como madrinha das tropas. 
 

06. Das expressões abaixo, a única que substitui “pois que” (linha 07) sem alterar o sentido do texto, é: 

A) para que. 
B) visto que. 
C) ainda que. 
D) de sorte que. 
E) a fim de que. 
 

07. Na passagem “todas as memórias já tinham sido apagadas.” (linhas 07-08), o termo sublinhado pode ser 
substituído, sem que se altere o sentido do texto, por: 

A) relatos.  
B) vestígios. 
C) lembranças. 
D) documentos. 
E) recordações. 

 

08. Assinale a alternativa em que o deslocamento da expressão  altera o sentido do texto. 

A) “ainda não vi outro” (linha 03) para antes de “igual” (linha 02).  
B) “todas as memórias” (linhas 07-08) para depois de “que” (linha 07). 
C) “naquele tempo” (linha 12) para antes de “que” (sublinhado na linha 12). 
D) “em água quente” (linha 23) para depois de remédios” (linha 24). 
E) “eu penso” (linha 25) para depois de “cidades” (linha 25). 
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09. Segundo o texto, das profissões abaixo, a única que sobreviveu no “mundo civilizado” foi a de: 

A) tropeiro. 
B) boticário. 
C) professor. 
D) médico-sacerdote. 
E) tocador de realejo. 
 

10. Assinale a alternativa em que as duas partes têm, de acordo com o texto, afinidade entre si. 

A) artesão – indústria 
B) tropeiros – asfalto 
C) boticário – poções 
D) barulho – tocador de realejo 
E) mundo civilizado – tropas de burro. 

 
11. Na linha 10, entende-se, quanto ao barulho imaginário dos sinos, que: 

A) no passado, os sinos eram bem silenciosos. 
B) na realidade, os sinos da madrinha nunca existiram. 
C) o barulho das tropas nas trilhas abafava o som dos sinos.  
D) o barulho dos sinos estava na memória do pai do narrador. 
E) o pai do narrador esperava ouvir novamente o som dos sinos. 

 
12. Assinale a alternativa correta quanto à análise dos termos no texto. 

A) “de” (linha 02) subordina um verbo ao outro e equivale a que.  
B) “se” em foram-se (linha 11) é necessário ao sentido do verbo ir. 
C) “aí” (linha 16) significa nesse lugar e equivale a “onde” (linha 14). 
D) “não” em não ficavam (linha 19) torna negativa a ação do verbo ficar. 
E) “que” (sublinhado na linha 29) integra a expressão  é que  e não pode ser eliminado. 
 

13. A reação do pai do narrador, ao saber que descendia de tropeiros, é de: 

A) raiva. 
B) alegria.  
C) orgulho.  
D) decepção.  
E) entusiasmo. 
 

14. O sentimento do narrador em relação ao futuro dos educadores é de: 

A) indiferença. 
B) entusiasmo.  
C) desprezo. 
D) orgulho.  
E) dúvida.  

 
15. Assinale a alternativa cujo termo simboliza, no texto, uma época anterior ao advento da indústria. 

A) “trilhas” (linha 39). 
B) “asfalto” (linha 39). 
C) “automóvel” (linha 39). 
D) “multinacionais” (linha 41). 
E) “remédios prontos” (linha 40). 
 

16. Pela leitura do texto, é correto afirmar que o narrador: 

A) demonstra ser um educador. 
B) lamenta o advento da indústria. 
C) condena o uso de chás e simpatias. 
D) constata o fim de algumas profissões. 
E) critica o pai por causa de sua origem. 
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17. Pela leitura do texto, é correto concluir que: 

A) os remédios de antigamente eram mais eficientes. 
B) a música está desaparecendo das grandes cidades. 
C) com o advento da indústria o artesanato deixou de existir. 
D) hoje não há mais médicos competentes como antigamente. 
E) os pequenos negócios foram engolidos pelas multinacionais.  

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

A) “que” (sublinhado na linha 02) ─  almanaque. 
B) “aquele” (linha 03) ─  meu pai. 
C) “Lá” (linha 04) ─  Boa Esperança. 
D) “eles” (linha 20) ─  padrinhos. 
E) “as” (linha 35) ─  situações. 

 
19. Entre as orações da frase "'o tropeiro desapareceu ou se meteu para além da correria do mundo 

civilizado", há uma relação de: 

A) adição. 
B) condição. 
C) concessão.  
D) alternância.  
E) comparação. 

20. Assinale a alternativa cuja frase está empregada em sentido denotativo. 
A) “nicho ecológico” (linha 44). 
B) “banquete antropofágico” (linha 41). 
C) “morrer de desgosto” (linha 38). 
D) “progressivo crepúsculo” (linha 27).  
E) “velharia do século passado” (linhas 01-02). 
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 Língua Portuguesa II  
 20 questões 

 
 
21. Assinale a alternativa que analisa corretamente o elemento estrutural em destaque. 

A) ANTEpassado – sufixo 
B) ASSENTAvam – radical 
C) primeirO – vogal temática 
D) murchAndo – vogal temática 
E) tristEmente – vogal de ligação 

 

22. Assinale o vocábulo cujo prefixo é semanticamente igual a IRREMEDIÁVEL. 

A) Irrigar  
B) Incluir  
C) Imigrar  
D) Irromper 
E) Incômodo 

 

23. Assinale a alternativa cuja flexão de número dos substantivos se faz como a de CAXEIRO–VIAJANTE. 

A) Terça-feira; caça-níquel. 
B) Alto-relevo; obra-prima. 
C) Lança-perfume; puro-sangue. 
D) Navio-tanque; pombo-correio. 
E) Guarda-noturno; guarda-roupa. 

 

24. Assinale a alternativa em que o diminutivo traduz idéia de afetividade. 

A) Você é um professorzinho muito afobado. 
B) O tropeiro cavalgava encostadinho ao barranco. 
C) Não sei, paizinho,quando irei encontrá-lo na cidade. 
D) Os caixeiros marcavam suas andanças nas folhinhas. 
E) A profissão de tropeiro foi desaparecendo devagarinho. 

 

25. Assinale a alternativa em que o pronome destacado tem valor reflexivo. 

A) Aquele foi o tema que me deram. 
B) Meu pai se consolou com aquele fato. 
C) O fato me fez passar de tropeiro a caixeiro. 
D) A industrialização não se condoeu dos artesãos. 
E) Antigamente, os boticários apiedavam-se dos seus pacientes. 
 

26. Assinale a alternativa em que a coluna é preenchida por qualquer uma das duas formas verbais. 

A) Em Boa Esperança já não _____ tropas de burros. (existe / existem) 
B) ______ , nas Minas Gerais, riquezas incalculáveis. (havia / haviam) 
C) Um dos sonhos do caixeiro ______ permanecer nas trilhas. (era / eram) 
D) ______ talvez cinco e meia, quando os caixeiros chegaram. (seria / seriam) 
E) Uma porção de artesãos não _____  à indústria. (sobreviveu / sobreviveram) 

 

27. Assinale a alternativa em que a concordância nominal está correta. 

A) A tropa de burros andou meia agitada. 
B) Eu sou todo ouvidos, dizia a educadora. 
C) Apreensivos, tropeiros continuavam esperando. 
D) Os caixeiros-viajantes percorriam bastante trilhas. 
E) Eram dois mil e cinqüenta informações no almanaque. 
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28. Assinale a alternativa em que a forma verbal composta corresponde à forma simples em: O tropeiro fora 
dono de empresa de transportes. 

A) Terá sido.  
B) Tem sido.  
C) Teria sido. 
D) Tinha sido. 
E) Tivesse sido. 

 
29. Assinale a alternativa em que o termo grifado tem valor de substantivo. 

A) A gente lavava os vidros vazios. 
B) Com os tropeiros aconteceu o mesmo. 
C) Toda vocação nasce de um grande amor.  
D) Os boticários tiveram o destino igualmente triste. 
E) Foram-se também as esperanças daquele passado. 

 
30. Assinale a alternativa que completa corretamente, na seqüência, as lacunas da passagem: Professor, passe 

__________ livro que está aí com você; _________ aqui não serve para _________ estudar. 

A) aquele / este / mim. 
B) aquele / esse / eu. 
C) esse / esse / mim. 
D) este / este / mim. 
E) esse / este / eu. 

 
31. As orações: O caixeiro queixou-se ao fazendeiro. Suas mercadorias haviam sido danificadas.  

Para unir as duas orações num só período, deve-se usar o pronome relativo: 

A) que. 
B) onde. 
C) cujas. 
D) em que. 
E) as quais. 

 
32. Assinale a alternativa em que a expressão grifada exprime uma circunstância, como na oração: Eles 

assentavam-se para o almoço. 

A) A vida no interior anda a passo lento. 
B) Lembro-me do destino do caixeiro viajante. 
C) O artesão não sobreviveu ao advento da indústria. 
D) Profissões e vocações são como plantas: florescem. 
E) Ele foi transformado em operário de segunda classe. 
 

33. Assinale a alternativa cujo verbo tem regência igual à da frase: Outras profissões sumiram devagarinho. 

A) O tropeiro dependia das trilhas estreitas. 
B) Logo chegaram o asfalto e automóvel. 
C) Alguém lhe concedeu a palavra. 
D) Ainda não vi outro almanaque. 
E) Ninguém me deu ouvidos. 

 
34. Nas frases: 1) O tropeiro está amedrontado    e    2) O tropeiro está na fazenda, o predicado é: 

A) nominal em 1 e verbal em 2. 
B) verbal em 1 e nominal em 2. 
C) verbo-nominal em 1 e 2. 
D) nominal em 1 e 2. 
E) verbal em 1 e 2. 
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35. Assinale a alternativa que analisa sintaticamente a expressão em destaque na oração: Lá, estava Boa 
Esperança, TERRA DE MEU PAI. 

A) Aposto. 
B) Objeto direto. 
C) Adjunto adverbial. 
D) Adjunto adnominal. 
E) Complemento nominal. 

 

36. Assinale a alternativa em que o termo grifado tem a mesma função sintática de ALGUM ESPAÇO na 
passagem: Resta-lhe algum espaço. 

A) Não podia haver dúvidas. 
B) Tropeiro é profissão em extinção. 
C) Aquele fora o tema que me deram. 
D) Estou aqui, para lhes dizer a verdade. 
E) Papai descobriu o nome de um antepassado ilustre. 

 

A frase: “O boticário fazia as suas poções, e a gente lavava, em água quente, os vidros vazios em 
que ele iria pôr os seus remédios”, serve de base para as questões de 37 a 40. 

37. Assinale a alternativa que analisa corretamente as orações do período acima. 

A) A segunda oração é principal em relação à terceira. 
B) A terceira oração é uma subordinada substantiva.  
C) Há uma oração reduzida de infinitivo. 
D) A primeira oração é principal em relação à segunda. 
E) As duas primeiras orações são coordenadas assindéticas. 

 

38. O termo VIDROS é núcleo do:  

A) sujeito 
B) objeto direto 
C) objeto indireto 
D) adjunto adnominal 
E) complemento nominal. 

 

39. A palavra QUE classifica-se sintaticamente como: 

A) complemento nominal 
B) adjunto adnominal 
C) adjunto adverbial 
D) objeto indireto 
E) objeto direto. 

 

40. Assinale a alternativa que justifica o emprego das vírgulas em: A gente lavava, em água quente, os vidros 
vazios. As vírgulas separam: 

A) aposto. 
B) vocativo. 
C) adjunto adnominal. 
D) adjunto adverbial. 
E) expressão denotativa. 
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 Conhecimentos Gerais  
 20 questões 

 
41. “É um programa de transferência de renda destinado às famílias em situação de pobreza, com renda per 

capita de até R$ 120 mensais, que associa a transferência do benefício financeiro com acesso aos 
direitos sociais básicos”.  

(Adaptado de: www.diariodonordeste.globo.com) 

O texto faz referência ao programa federal de assistência social: 

A) Auxílio-doença.  
B) Bolsa-Atleta. 
C) ProUni.  
D) Bolsa Família. 
E) Vale-Refeição. 

 
42. O Fórum Social Mundial, que já esteve reunido na cidade de Porto Alegre, foi criado: 

A) contra a Organização das Nações Unidas. 
B) em oposição à Internacional Socialista. 
C) em apoio à Organização Mundial do Comércio.  
D) como contraponto ao Fórum Econômico Mundial. 
E) em auxílio à Organização dos Estados Americanos.  

 
43. Os maiores reservatórios de água do Estado do Ceará encontram-se na bacia do rio: 

A) Piranhas. 
B) Potenji. 
C) Jaguaribe. 
D) Paraguaçu. 
E) Gurupi.  

 
44. Leia o texto a seguir: 

“É a vegetação predominante em todo o Sertão e em parte do Agreste. Ela ocupa as áreas de 
clima semi-árido, resistindo às secas através de adaptações climáticas naturais. Para evitar a 
perda de unidade, muitas plantas perdem suas folhas e outras possuem espinhos.”  

(BOLIGIAN, Levon [et al.]. Geografia: espaço e vivência. 2ª ed. São Paulo: Atual, 2005, p. 87) 

O texto refere-se: 

A) ao Cerrado. 
B) à Mata dos Cocais. 
C) à Caatinga. 
D) à Mata Atlântica. 
E) à Mata de Araucárias. 

 
45. Assinale a alternativa em que todos os Estados fazem parte do Polígono das Secas.  

A) Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão. 
B) Paraíba, Pernambuco e Pará. 
C) Piauí, Bahia e Goiás. 
D) Sergipe, Bahia e Minas Gerais. 
E) Alagoas, Ceará e Tocantins. 

 
46. “Ao estudar a arte cemiterial no São João Batista, busco problematizar o lugar reservado aos mortos, 

nesta arena de lutas, posto ser o cemitério um espaço de conflito e de exclusão”.  
(BATISTA, Henrique Sérgio de Araújo. Assim na morte como na vida: arte e sociedade no Cemitério São 
João Batista (1866-1915). Fortaleza: Museu do Ceará / Secretaria de Cultura e Desporto, 2002, p. 12) 

Relacione o pensamento do autor com as afirmações abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta. 

I. A interpretação histórica se faz a partir das várias experiências humanas. 
II. Os túmulos foram construídos segundo determinados interesses e valores. 
III. Os cemitérios são espaços vazios de significados históricos. 



Casas de Cultura 2007.1                                                                 Conhecimentos Gerais Pág. 10 de 12 

 

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

 
47. Segundo o historiador José Murilo de Carvalho, “O longo debate em torno dos muitos nomes que teve o 

país pode ser visto como indicação da insegurança sobre nossa identidade e das frustrações de nossos 
sonhos.”  

(Revista de História da Biblioteca Nacional, ano 2, nº 15, dezembro/2006, p. 14) 

Sobre as questões propostas acima, é correto afirmar que: 

A) a terra em que Pedro Álvares Cabral chegou em 1500 era chamada de “Terra de Santa Cruz” pela 
população nativa. 

B) a população nativa chamava a terra em que Pedro Álvares Cabral chegou em 1500 de “Pindorama”. 
C) o navegador Américo Vespúcio, após expedição a serviço da Coroa Portuguesa, passou a usar a 

denominação “Terra da América”.  
D) a Coroa Portuguesa, ao tomar conhecimento da denominação dada à terra pela população nativa, 

confirmou o nome: “Terra de Vera Cruz”. 
E) o navegador Vasco da Gama, após expedição a serviço da Coroa Portuguesa, passou a denominar a 

terra de “Índia Oriental”.   
 

48. Sobre o funcionamento dos engenhos no Brasil Colônia, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, 
assinale a alternativa correta. 

I. O engenho era semelhante às corporações de ofício vindas da Europa onde as atividades eram 
ensinadas por mestres aos aprendizes.  

II. Era caracterizado pela total ausência de trabalhadores remunerados. 
III. A extrema disciplina e repressão adotadas nos engenhos visavam garantir a alta produtividade. 

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

 
49. A construção de pelourinhos nas vilas e cidades do Brasil esteve relacionada: 

A) à repressão pelo Estado aos que cometiam crimes e delitos. 
B) ao aumento do poder e das riquezas da Igreja católica. 
C) à ampliação dos espaços de lazer na sociedade colonial. 
D) ao processo de reformulação dos espaços urbanos. 
E) à substituição do poder da Coroa pelo dos coronéis. 

 
50. A transferência da Coroa Portuguesa para o Brasil foi realizada com o apoio da: 

A) França. 
B) Espanha. 
C) Inglaterra. 
D) Argentina.  
E) Áustria. 

 
51. No Brasil, um componente fundamental do poder imperial era a sua identificação com a imagem do 

monarca. Pode-se relacionar corretamente a figura do imperador Dom Pedro II às seguintes 
características: 

A) homem culto e bom articulador político.  
B) submisso ao poder português e centralista. 
C) homem de armas e de pouca habilidade para negociação. 
D) doente e de tendências liberais. 
E) perdulário e anti-nacionalista. 
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52. Sobre os grupos que atuaram no processo de abolição da escravatura e suas ações, no Brasil, analise as 
afirmações abaixo e, a  seguir,  assinale a alternativa correta. 

I. Os escravos, através de fugas e da constituição de quilombos, resistiam ao poder dos proprietários e 
ao governo imperial. 

II. A intelectualidade progressista, nos clubes, associações e jornais, defendia a modernização das 
relações de trabalho por meio da introdução do trabalho livre.  

III. Os fazendeiros, ao exigirem do Império a chegada de imigrantes europeus, iam libertando os seus 
escravos como forma de pressão sobre o governo imperial. 

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

 

53. O livro Iracema, do escritor cearense José de Alencar, lançado em 1865, pertence ao: 
A) Romantismo. 
B) Realismo. 
C) Parnasianismo. 
D) Simbolismo. 
E) Naturalismo. 

 

54. Entre 1865 e 1870, ocorreu a Guerra do Paraguai. O Brasil teve atuação destacada no conflito. É correto 
afirmar, sobre este episódio, que: 

A) a Tríplice Aliança, formada pela Argentina, o Uruguai e o Paraguai, lutou contra o Brasil. 
B) a Aliança Para o Progresso, formada pelo Brasil, o Uruguai e o Paraguai, derrotou a Argentina. 
C) a Argentina manteve-se neutra durante o conflito e, somente no final do combate, passou a integrar 

as forças militares que derrotaram o Brasil e o Paraguai. 
D) a Inglaterra e os Estados Unidos prestaram apoio militar ao Brasil e ao Paraguai contra a Argentina e o Uruguai. 
E) o Paraguai enfrentou a Tríplice Aliança, uma coalizão militar formada pela Argentina, pelo Brasil e pelo Uruguai. 

 

55. “No século XIX, a pauta dos produtos cearenses foi valorizada com a introdução _________ na 
exportação para o comércio europeu. Seu cultivo praticamente coincidiu com a independência do Ceará 
da Capitania ___________, em 1799”.  

(Adaptado de: ARAÚJO, Maria do Carmo Ribeiro. O Poder Local no Ceará. In: SOUZA, 
Simone. História do Ceará. 2ª ed. Fortaleza: Fundação Demócrito Rocha, 1994, p. 108) 

Assinale a alternativa que completa corretamente, na seqüência, o texto: 

A) do charque, do Rio Grande do Norte.  
B) do café, do Maranhão. 
C) da castanha, do Pará. 
D) do cacau, da Bahia. 
E) do algodão, de Pernambuco. 

 

56. “Ainda que o processo de industrialização e urbanização se apresente de modo desigual, o Ceará também 
é palco dessas mudanças, sendo a imprensa de igual modo um dos veículos identificadores da modernidade. 
Dessa fase de formação da opinião pública, participa a imprensa dos caixeiros com seus vários jornais.”  

(GONÇALVES, Adelaide e FUNES, Eurípdes. No tempo em que Rodolpho Théophilo era caixeiro. In: THÉOPHILO, 
Rodolpho. O Caixeiro: reminiscências. (Edição fac-similar). Fortaleza: Museu do Ceará / Secretaria da Cultura, 2002, p. 20.)    

O texto acima se refere às mudanças ocorridas na capital do estado do Ceará, nas últimas décadas do 
século XIX, e ao novo lugar ocupado pela imprensa, que decorrem: 

A) da entrada de empresas jornalísticas estrangeiras e de cadeias de rádios nacionais na capital, que 
passaram a valorizar a produção cultural cearense.  

B) da emergência de uma classe média que adota o aperfeiçoamento cultural como critério de ascensão 
social e luta a favor da Abolição e da República.  

C) do crescimento dos cursos universitários e técnico-profissionalizantes noturnos e gratuitos em Fortaleza. 
D) da substituição dos jornais cearenses de cunho político pelos de caráter literário e pelas revistas 

filosóficas produzidas na Europa. 
E) do estabelecimento da escolarização básica, com a implantação do ensino público, gratuito e 

universal em Fortaleza. 
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57. “Quando ele nasceu, O POVO noticiou com destaque que ele era o primeiro fortalezense daquele porte. 
Nasceu belo e imponente, e fazia a cidade chegar mais perto das nuvens e arranhar o céu. Era 2 de 
janeiro. O ano, 1932.”  

(Jornal O POVO, Fortaleza-CE, 14 de janeiro de 2007, p. 8) 

O texto refere-se ao Excelsior Hotel, inaugurado em 1932, na Rua Guilherme Rocha, no centro da capital 
cearense. Sobre a cidade de Fortaleza, nas décadas de 1930 e 1940, é correto afirmar que: 

A) a inauguração do Excelsior Hotel foi um fato isolado. A cidade nestas décadas, no tocante às feições 
urbanas, assemelhava-se com a Fortaleza do final do século XIX.  

B) a pavimentação de concreto das vias públicas, a instalação da telefonia automática e o aumento do 
tráfego motorizado modificaram as feições urbanas da cidade. 

C) a cidade, em função do êxodo de moradores para o interior do Ceará, vivenciou um decréscimo 
populacional e, conseqüentemente, uma carência de mão-de-obra. 

D) a Prefeitura de Fortaleza, para solucionar a falta de habitação, desapropriou terrenos no centro da 
capital e incentivou o uso coletivo das moradias pelos populares.    

E) a cidade sofreu com a instalação de indústrias no entorno da Praça do Ferreira. Tal atitude provocou 
falta de moradias e incentivou a ampliação da rede hoteleira.  

 
58. O 1º de maio pode ser compreendido como um símbolo que sintetiza os ideais políticos e sociais 

promovidos pelo governo de Getúlio Vargas. Dessa forma, podemos ver que, nessa ocasião, Vargas buscava: 

A) exaltar a colaboração entre trabalhadores e patrões. 
B) celebrar a ditadura proletária. 
C) valorizar os ideais liberais adotados no país. 
D) garantir espaço para a propaganda integralista. 
E) renovar o culto em torno dos heróis da Revolução de 32. 
 

59. A implantação do parque automobilístico no Brasil ocorreu no contexto: 

A) do Plano de Metas do Presidente Juscelino Kubitschek. 
B) do governo do Presidente Collor de Mello. 
C) do Estado Novo, no Governo Vargas.  
D) do movimento sindical ocorrido no final dos anos 70, do século XX.  
E) da República Velha, no século XX.  
 

60. No Brasil, a Ditadura Militar (1964-1985) impôs uma nova legislação para o processo eleitoral. Em 
relação à atuação dos partidos políticos neste período, é correto afirmar que: 

A) o Movimento Democrático Brasileiro foi o partido de apoio à Ditadura Militar.  
B) o Partido Democrata Cristão foi o único partido legalizado pela Ditadura Militar. 
C) a Aliança Renovadora Nacional foi o partido de apoio à Ditadura Militar.  
D) o Partido Trabalhista Brasileiro foi o partido de oposição à Ditadura Militar.   
E) a atuação partidária foi completamente proibida e todos os partidos foram extintos. 

 
 
 
 

 


