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 Língua Portuguesa I  
 20 questões 

 

 

Na prova constam três fragmentos do conto O ascensorista, de Aníbal Machado. 
 

Fragmento 1  
 

01 
02 
03 

Estas notas que vou escrevendo ao acaso não são contra o meu arranha-céu. No fundo, eu 
gosto dele. E não saberia ser cabineiro de nenhum outro, nem mesmo daquele, todo envidraçado, que 
surgiu em frente e vai botando o Lua Nova na sombra.                                                                                             

 

 Fragmento 2  
 

04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

O fato se deu há dias, mas só hoje posso registrá-lo. Foi o seguinte: Velha e pobre lavadeira 
saiu do 908 com enorme trouxa. Era a roupa suja de uma pequena família, roupa de três semanas. A 
mulher, como de costume, dirigiu-se para o elevador misto, que por acaso não estava funcionando. 
Apelou para o de passageiros, e nós nos recusamos a embarcar o fardo. Estaríamos entretanto dispostos 
a fazê-lo às treze horas, logo que amainasse o movimento. Mesmo que quiséssemos ajudá-la, o 
regulamento proíbe, e os passageiros protestam. E ainda por cima, aquela manhã, as filas de subir e 
descer eram imensas em todos os andares, todo mundo parecia impaciente, pois o carro de números 
pares não funcionava bem, e ia entrar em reparação. Além do mais, a trouxa exalava mau cheiro. 

Volta então a lavadeira para o 908, mas encontra fechada a porta. Os moradores naquele 
momento mesmo acabavam de sair. Sentada, deitada quase sobre a trouxa fatal, pôs-se a preta a 
esperar. O tempo corria e veio a fome. As pessoas que passavam perto tapavam o nariz. O pessoal do 
Instituto de Beleza, gente em geral de narina sensível, mandou uma delegação incumbida de 
investigar a procedência do mau cheiro. Tudo isso, e mais o calor, a fome, a necessidade de pegar 
condução para o subúrbio longe, aumentava a aflição da pobre lavadeira. Pelas escadas não desceria; 
sentia-se velha demais e cardíaca para carregar com aquilo pelos oito andares. Seu desespero devia ter 
culminado alguns minutos antes das treze horas, pois nesse momento mesmo a enorme trouxa caía na 
calçada da Avenida, abrindo-se toda. Pela posição e estado em que ficou, logo se viu que fora atirada de 
nosso Edifício. Aliviada, a lavadeira desapareceu depressa pelas escadas, enquanto a multidão, rala a 
princípio e já tomada do maior espanto, engrossava em torno do monturo flácido, fazendo comentários. 

Pensava-se em crime, devido a certas manchas de sangue no linho. Alguns, com a ponta do 
guarda-chuva, começaram a remover as peças, na esperança de encontrar algum objeto de espanto – 
arma do crime ou feto de criança. Compareceu, por fim, a polícia. E fez-se o cordão de isolamento. 
Nesse ínterim, chega de volta a família. Não querendo expor-se à irrisão pública, e para fugir a 
prováveis sanções penais, nega-se a dizer que era a dona da roupa suja, conformando-se com o 
prejuízo. Por sua vez, ouvidos pela polícia, não podiam os moradores se responsabilizar pelo 
acontecido. A trouxa foi reajuntada, lacrada e recolhida ao Distrito para exames posteriores. 
Procurados pelos investigadores, nós ascensoristas declaramos ignorar o fato, o que fizemos em 
atenção à pobre lavadeira. 

 

Fragmento 3  
 

32 
33 
34 

Há muito não via o prédio funcionar com tamanha plenitude. Quanta gente diversa em suas 
entranhas! Amo-o sem me preocupar com o que ele me possa dar de volta. Dele faço parte. Nele sou 
encarregado de um elevador. Já é alguma coisa. É o bastante. 

                      (MACHADO, Aníbal M. A morte da porta-estandarte e outras histórias. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1972) 

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

A) o porteiro; 
B) o cronista; 
C) um ascensorista; 
D) o dono do edifício; 
E) um dos moradores. 

Com base no Fragmento 1, responda às questões de 01 a 03. 
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02. As definições abaixo constam do verbete nota (Ferreira:1986). Assinale a que corresponde ao sentido de 
“notas” (linha 01).  

A) Sinal ou comentário feito à margem de um texto escrito. 
B) Pormenor ou detalhe que caracteriza alguém ou algo. 
C) Observação ou esclarecimento no final de um texto. 
D) Bilhete para lembrar ou indicar alguma coisa. 
E) Breve comunicação ou exposição escrita. 

 
03. A expressão “ao acaso” (linha 01) equivale semanticamente a: 

A) à toa;  
B) de cor; 
C) em vão; 
D) por sorte; 
E) por descaso. 
 
 
 

 
 
 
 
04. Assinale a alternativa em que, de acordo com o texto, o segundo termo é característica do primeiro.  

A) “passageiros” (linha 09) – indiferentes. 
B) “multidão” (linha 21) – silenciosa. 
C) “polícia” (linha 25) – autoritária. 
D) “família” (linha 26) – corajosa. 
E) “ascensoristas” (linha 30) – solidários. 

 
05. Assinale a alternativa que, de acordo com o texto, preenche corretamente o espaço em branco da frase:  

O texto autoriza inferir que ______________ sabiam quem atirou a trouxa de roupa na calçada. 

A) os policiais 
B) os ascensoristas 
C) os moradores  do 809 
D) as pessoas que passavam 
E) as pessoas do Instituto de Beleza  

 
06. Ordene as ações abaixo, numerando-as de 1 a 4, de acordo com a ordem cronológica dos acontecimentos. 

(    ) A família chega de volta. 
(    ) A polícia comparece ao  local. 
(    ) A trouxa de roupa cai na calçada. 
(    ) A mulher dirige-se para o elevador. 

Assinale a alternativa que contém a seqüência correta. 

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

 
07. A relação de sentido que existe entre as orações do período “Iríamos embarcar o fardo, logo que o 

movimento amainasse.” é de:  

A) lugar; 
B) tempo; 
C) condição; 
D) concessão; 
E) comparação. 

  Com base no Fragmento 2, responda às questões de 04 a 13. 
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08. Assinale a alternativa cuja expressão está em sentido conotativo. 

A) “subúrbio longe” (linha 17). 
B) “monturo flácido” (linha 22). 
C) “manchas de sangue” (linha 23). 
D) “ponta do guarda-chuva” (linhas 23-24). 
E) “prováveis sanções penais” (linha 27). 

 

09. O termo “irrisão” (linha 26) equivale semanticamente, no texto, a: 

A) cobiça; 
B) revolta; 
C) fantasia; 
D) irritação; 
E) zombaria. 

 

10. O verbo cujo sentido opõe-se ao de “amainasse” (linha 08) está na alternativa: 

A) abrandasse; 
B) expirasse; 
C) serenasse; 
D) crescesse; 
E) findasse. 

 

11. Pela leitura da expressão “prováveis sanções penais” (linha 27), é correto concluir que provável é o que: 

A) contém provas; 
B) merece punição; 
C) deve ser reprovado; 
D) pode ser comprovado; 
E) é possível de acontecer. 

 

12. Assinale a alternativa em que a relação de sentido entre as orações do período é de causa-conseqüência. 
A) Embora cansada, a lavadeira voltou ao 908. 
B) O fato se deu há dias, mas só hoje posso registrá-lo. 
C) Mesmo que quiséssemos ajudá-la, o regulamento proibia. 
D) Não querendo expor-se à irrisão pública, a família se calou. 
E) As filas eram tão intensas, que os moradores se impacientaram. 

 

13. Todas as informações abaixo dizem respeito à lavadeira. Assinale a única que se apresenta de forma 
implícita , no texto.  

A) Voltou ao 908. 
B) Jogou a trouxa na calçada. 
C) Desapareceu pelas escadas. 
D) Dirigiu-se para o elevador misto. 
E) Saiu do 908 com uma enorme trouxa. 

 
 
 
14. O termo “diversa” (linha 32) equivale, quanto ao sentido, a: 

A) igual; 
B) similar; 
C) distinta; 
D) parecida; 
E) semelhante. 

 

15. A expressão “suas entranhas” (linhas 32-33) pode ser substituída, sem que se altere o sentido do texto, por: 

A) seu interior; 
B) seu objetivo; 
C) sua grandeza; 
D) sua atividade; 
E) sua aparência.  

Com base no Fragmento 3, responda às questões 14 e 15. 
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16. O sentimento do personagem narrador em relação à sua profissão é de: 

A) descaso; 
B) abnegação; 
C) desencanto; 
D) indiferença; 
E) hostilidade. 

 
17. O sentimento do personagem narrador, em relação ao seu ambiente de trabalho, está expresso claramente: 

A) apenas no Fragmento 1; 
B) apenas no Fragmento 2; 
C) apenas no Fragmento 3; 
D) apenas nos Fragmentos 1 e 2; 
E) apenas nos Fragmentos 1 e 3. 

 
18. Preencha os parênteses com V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas as afirmativas abaixo. 

(    ) “encarregado de um elevador” (linha 34) é o mesmo que “cabineiro” (linha 02)  
(    ) “condução” (linha 17) e “carro” (linha 10) correspondem a ônibus. 
(    ) “que” (linha 02) e “que” (linha 06) têm o mesmo referente. 

A seqüência correta é: 

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

 
19. Assinale a alternativa em que o termo elevador preenche o espaço em branco da frase, sem alterar o 

sentido do texto. 

A) “E não saberia ser cabineiro de nenhum outro  ____________ (linha 02). 
B) “nem mesmo daquele ____________, todo envidraçado” (linha  02). 
C) “vai botando o ____________ Lua Nova na sombra.” (linha 03). 
D) “Apelou para o ____________  de passageiros.” (linha 07). 
E) “Volta então a lavadeira para o ____________ 908” (linha 12). 

 
20. Assinale a alternativa em que a alteração proposta altera o sentido do texto. 

A) Substituição de “aquela” (linha 09) por naquela. 
B) Antecipação de “mesmo” (linha 13) para antes de momento. 
C) Deslocamento de “a fome” (linha 14) para antes de veio. 
D) Supressão da preposição “com” (linha 18).     
E) Inclusão do pronome ele depois de “Há muito” (linha 32). 

Com base nos Fragmentos 1, 2 e 3, responda às questões de16 a 20. 
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 Língua Portuguesa II  
 20 questões 

 
 
21. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos fazem o plural com o timbre da vogal tônica aberto. 

A) Poços e esforços. 
B) Adornos e forros. 
C) Olhos e sogros. 
D) Almoços e bolsos. 
E) Estojos e ossos. 

 
22. Assinale a alternativa em que o substantivo composto é flexionado no plural da mesma forma que 

guarda – chuva.  
A) Arco-íris. 
B) Banho-maria. 
C) Vaga-lume. 
D) Puro-sangue. 
E) Guarda-noturno. 

 
23. Assinale a alternativa em que o substantivo sublinhado tem valor de aumentativo. 

A) A trouxa estava sobre um papelão. 
B) O porteiro era um homem resmungão. 
C) A lavadeira desapareceu entre a multidão. 
D) A mulher leva um empurrão dos moradores. 
E) Na trouxa, o povo procurava por um facão. 

 
24. Assinale a alternativa em que há uma expressão numérica de sentido indeterminado. 

A) Já era meio-dia quando a confusão começou. 
B) A trouxa caiu do décimo primeiro andar. 
C) Metade da multidão ficou impaciente. 
D) A lavadeira saiu do apartamento 908. 
E) A lavadeira fez mil e uma tentativas. 

 
25. Assinale a alternativa que preenche corretamente a  oração: Quando você _________ a lavadeira, 

entregue-lhe a trouxa que __________ roupas sujas. 

A) vir – contém 
B) ver – contém 
C) ver – contêm 
D) vir – contêm 
E) ver – contêem  

 
26. Assinale a alternativa em que o termo “o” é um pronome demonstrativo. 

A) Eles tapavam o nariz. 
B) O fato se deu há dias. 
C) Amo-o sem me preocupar. 
D) Nem tudo era o que parecia. 
E) Volta a lavadeira para o 908. 

 
27. Assinale a alternativa cuja palavra é composta por justaposição como em arranha-céu.  

A) Passatempo. 
B) Pernilongo. 
C) Petróleo. 
D) Planalto. 
E) Vinagre. 
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28. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase: Um arranha-céu é a figura principal 
______________ o cabineiro faz alusão.  

A) que  
B) a qual 
C) à qual 
D) de que 
E) ao qual 

 

29. Assinale a alternativa cuja expressão grifada é prepositiva. 

A) Vou escrevendo ao acaso. 
B) Nesse ínterim, chega a família.  
C) É gente em geral de mau humor. 
D) O lixo engrossa pouco a pouco o monturo. 
E) Isto acontece devido a certas manchas. 

 

30. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado classifica-se como substantivo. 

A) Havia gente diversa em suas entranhas. 
B) Velha e pobre lavadeira saiu do 908. 
C) Estava quase deitada na trouxa fatal. 
D) Depois pôs-se a preta a esperar. 
E) Ela era a dona da roupa suja. 

 

31. Assinale a alternativa em que o se é pronome apassivador.  

A) Negava-se a dizer que era lavadeira. 
B) Fez-se o cordão de isolamento. 
C) Expôs-se à irrisão pública. 
D) Pôs-se a preta a esperar. 
E) Pensava-se em crime. 

 

32. Assinale a alternativa em que o tempo verbal sublinhado é o mesmo da frase: A trouxa fora atirada do 
nosso prédio. 

A) Eu saberia ser um bom cabineiro. 
B) Na volta, ela encontra a porta fechada. 
C) A multidão observava o monturo flácido. 
D) O ascensorista vira o fato sem denunciá-lo. 
E) Esperava que a confusão amainasse com o tempo. 

 

33. Assinale a alternativa em que o pronome pessoal átono está colocado de acordo com a norma culta. 

A) De nada valeu-lhe a espera longa. 
B) Me perguntaram sobre o fato. 
C) Sempre lhe proibia a entrada.   
D) Ninguém impediu-a de falar. 
E) Tudo fazia-a pensativa. 

 

34. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada tem a mesma função sintática da expressão em 
destaque na frase: A trouxa caiu na calçada da Avenida. 

A) A trouxa foi reajuntada e lacrada. 
B) Alguns começaram a remover as peças. 
C) Naquele dia, todo mundo parecia impaciente. 
D) O prédio funcionou com tamanha plenitude. 
E) Estaríamos entretanto a fazê-lo às treze horas. 
 

35. Assinale a alternativa em que expressão sublinhada tem a mesma função sintática do termo em destaque 
na frase: Eu gosto dele. 

A) Pensava-se em crime, devido a certas manchas de sangue. 
B) Aliviada, a lavadeira desapareceu pelas escadas. 
C) As pessoas passavam perto da lavadeira. 
D) Ela saiu para fugir a sanções penais. 
E) Os moradores acabavam de sair. 
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36. Assinale a alternativa que analisa sintaticamente a palavra sublinhada na frase: Nós ascensoristas 
declaramos ignorar o fato.  

A) Aposto.  
B) Sujeito. 
C) Vocativo.  
D) Objeto indireto. 
E) Complemento nominal. 

 

37. Assinale a alternativa em que a palavra grifada é um adjunto adverbial de lugar. 

A) Muita gente diversa em suas entranhas. 
B) Nele sou encarregado de um elevador. 
C) Logo, chegam as pessoas. 
D) Dele faço parte, há anos. 
E) Sentia-se velha demais. 

 

38. Assinale a alternativa em que a função sintática da expressão sublinhada é a mesma da oração “que era a 
dona da roupa suja” (linha 27). 

A) A lavadeira saiu do 908. 
B) As pessoas tapavam o nariz. 
C) Fez-se o cordão de isolamento. 
D) Ela não desceria pelas escadas. 
E) Sou encarregado de um elevador.  

 

39. Assinale a alternativa correta quanto à análise da frase: Volta então a lavadeira para o 908, mas encontra 
fechada a porta. 

A) “a lavadeira” é objeto direto. 
B) “mas” é uma conjunção integrante. 
C) O período é composto por subordinação. 
D) O sujeito da segunda oração é inexistente. 
E) O termo “fechada” é predicativo do objeto. 

 

40. Assinale a alternativa em que a regência verbal é a mesma da frase: A trouxa caiu na calçada. 

A) A roupa suja exalava mau cheiro. 
B) Aumentava a aflição da pobre lavadeira. 
C) Os moradores foram ouvidos pela policia. 
D) Naquele dia, todo mundo parecia impaciente.  
E) Os moradores se responsabilizaram pelo fato. 

   

 Conhecimentos Gerais  
 20 questões 

 
41. Foram atividades essenciais na ocupação do interior do Ceará durante o período colonial: 

A) o artesanato de carnaúba e a captura do caranguejo; 
B) o plantio da cana-de-açúcar e a exploração do ouro;  
C) o comércio de hortaliças e a venda de prata; 
D) a fabricação de sal e o tráfico de escravos;  
E) a criação de gado e o cultivo do algodão. 

 
42. “No século XVIII, já era definido como ajuntamento de cinco ou mais negros fugidos arranchados em 

local despovoado.” (Adaptado de: REIS, João José. Ameaça negra. In: Revista de História da Biblioteca 
Nacional. Ano 3, nº 27, dezembro-2007, p. 20) 

O texto apresenta a definição de: 

A) Legião;  
B) Falange;  
C) Esmoleiro;            
D) Quilombo;      
E) Campesino. 
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43. A abertura dos portos do Brasil às nações amigas, decretada por Dom João, em 1808, provocou algumas 
alterações na economia da colônia. Em relação a este episódio é correto afirmar que: 

A) os Estados Unidos tornaram-se parceiros do Brasil na exportação de produtos manufaturados para a 
América Latina e África; 

B) os proprietários rurais foram bastante prejudicados pela abertura dos portos, e o Brasil passou a ser 
importador de açúcar e algodão;   

C) a Argentina e o Uruguai fizeram boicote à abertura dos portos e deslocaram parte de seus 
contingentes militares para a fronteira do Brasil;  

D) o tráfico de escravos foi imediatamente suspenso e a abertura dos portos possibilitou a entrada de 
mão-de-obra européia que passou a ocupar o lugar dos trabalhadores cativos; 

E) a Inglaterra tornou-se a principal favorecida pela abertura dos portos, e seus produtos manufaturados 
passaram a ser vendidos em larga escala no comércio brasileiro.  

 

44. Com relação ao reinado de Dom Pedro II (1840-1889), é correto afirmar que: 

A) o Exército e a Marinha brasileira proibiram a inclusão de escravos nas tropas que participaram da 
Guerra do Paraguai;  

B) a Monarquia brasileira rompeu relações diplomáticas com os Estados Unidos em função da 
existência de trabalho escravo neste país; 

C) o imperador Dom Pedro II, como era defensor da extinção gradativa do trabalho escravo, apoiou a 
Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários;  

D) o Ministério da Guerra, após a Guerra do Paraguai, determinou que a Exército e a Guarda Nacional 
suspendessem a perseguição aos escravos fugidos; 

E) a Guerra do Paraguai intensificou a entrada de escravos no Brasil, pois havia carência de mão-de-
obra com o deslocamento de africanos para a frente de batalha.  

 

45. Uma das características do período foi a criação da imprensa alternativa. Nacionalmente, O PASQUIM 
tornou-se a referência, e O MUTIRÃO, na cidade de Fortaleza, foi uma experiência marcante. Estas 
informações referem-se ao período da História do Brasil: 

A) 1ª República (1889-1930);  
B) Estado Novo (1937-1945); 
C) Governo Dutra (1946-1951);  
D) Ditadura Militar (1964-1985);  
E) Governo José Sarney (1985-1990). 

 
46. “Em 1950, a cidade de Fortaleza contava com vinte e três bairros. Apesar da dicotomia – Fortaleza rica 

e Fortaleza pobre – existente na cidade durante todo o processo de evolução urbana, a carência de 
infra-estrutura existia até no bairro escolhido pelos abonados para assentamento de suas moradias, a 
partir de finais da década de 1930.”  

(Adaptado de: FREITAS, Mirtes. A cidade dos clubes: modernidade e “glamour” na Fortaleza de 1950-1979. 
Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora / Núcleo de Documentação Cultural-NUDOC/UFC, 2005, p. 74.) 

O texto reporta-se ao bairro: 

A) Benfica; 
B) Aldeota; 
C) Mucuripe;  
D) Jacarecanga;  
E) Praia de Iracema. 

 

47. Assinale a alternativa correta acerca do governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961). 

A) O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) foi o principal partido de oposição ao governo do 
presidente Kubitscheck.  

B) O crescimento da indústria automobilística, no governo Kubitschek, ocorreu em detrimento da 
ampliação do transporte coletivo.  

C) A política econômica do governo Juscelino vetou a participação de capital estrangeiro no processo 
de industrialização do Brasil.        

D) A construção de Brasília foi iniciada na presidência de Juscelino, porém a inauguração oficial 
ocorreu na presidência de Jânio Quadros.     

E) O movimento sindical ocupou papel de destaque na formulação da legislação trabalhista e indicou 
João Goulart para o Ministério do Trabalho.     

 



Casas de Cultura 2008.1                                                 Conhecimentos Gerais Pág. 10 de 11 

 

48. Assinale a alternativa que indica o país em que, desde 2002, o Brasil lidera uma força de paz da ONU 
(Organização das Nações Unidas). 

A) Haiti. 
B) Angola. 
C) Suriname. 
D) Marrocos. 
E) Cabo Verde.  

 

49. Leia o texto e, em seguida, assinale a alternativa correta.  
Comandante das tropas brasileiras na Guerra do Paraguai, Luís Alves de Lima e Silva (RJ/1803-1880), 
o Duque de Caxias, é atualmente cultuado como Patrono do Exército em todo o território nacional. No 
dia de seu nascimento, 25 de agosto, celebra-se o Dia do Soldado. Duque de Caxias morreu em 1880 e 
só em 1923 o Exército passou a cultuá-lo oficialmente.  

A) A informação é falsa, visto que o Exército brasileiro nunca adotou nenhum patrono. 
B) A informação é falsa, pois o patrono atual do Exército brasileiro é o General Osório.     
C) A informação é verdadeira, porque o Duque de Caxias é o atual patrono do Exército brasileiro.  
D) A informação é parcialmente verdadeira, pois o Duque de Caxias só é cultuado como patrono na 

região Sudeste.  
E) A informação é parcialmente verdadeira, por que o Duque de Caxias e o General Osório são 

oficialmente reconhecidos como patronos do Exército brasileiro. 
 

50. Assinale a alternativa que indica o bloco econômico do qual o Brasil faz parte. 

A) MERCOSUL (Mercado Comum do Sul). 
B) OEA (Organização dos Estados Americanos). 
C) CEI (Comunidades de Estados Independentes).  
D) OPEP (Organização dos Países Produtores de Petróleo).  
E) NAFTA (Acordo de Livre Comércio da América do Norte). 

 

51. No Brasil colonial, a pecuária e a mineração permitiram:   

A) a interiorização da colonização; 
B) o fim da escravidão; 
C) a independência econômica da colônia em relação à metrópole; 
D) a expansão dos engenhos de açúcar; 
E) a introdução do uso do trabalho indígena. 

 
52. A Confederação do Equador, ocorrida em 1824, deu-se em decorrência das lutas que opunham os rebelados: 

A) aos defensores da República nos moldes dos Estados Unidos; 
B) à aristocracia rural que propunha a abolição da escravidão; 
C) à convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte; 
D) aos maçons por defenderem princípios liberais-radical; 
E) ao poder centralizador do Imperador D. Pedro I.  

 
53. No regime do Padroado, vigente durante a Monarquia no Brasil, a prerrogativa de nomear bispos e outros 

membros da hierarquia eclesiástica pertencia: 

A) ao papa; 
B) ao Imperador; 
C) aos governadores; 
D) à Corte portuguesa; 
E) à Companhia de Jesus. 

 
54. A migração européia para o Brasil, ocorrida no final do século XIX, esteve relacionada: 

A) à perseguição dos judeus; 
B) à disseminação da Gripe Espanhola; 
C) ao incremento da mão-de-obra escrava nos países europeus; 
D) ao desemprego na Europa e às guerras de unificação italiana e alemã; 
E) ao desaparecimento dos contratos feudais após a Revolução Francesa. 
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55. O livro Luzia-Homem, do escritor cearense Domingos Olímpio, lançado em 1903, pertence ao: 

A) Realismo mágico; 
B) Romantismo; 
C) Concretismo; 
D) Naturalismo; 
E) Simbolismo. 

 
56. As greves organizadas pelo proletariado no Brasil, no início do século XX, foram influenciadas pelos ideais: 

A) da Maçonaria; 
B) da Revolução Russa; 
C) da Revolução Cubana; 
D) da Revolução Francesa; 
E) das Guerras Franco-Prussianas. 

 
57. A luta política do religioso cearense Frei Tito de Alencar (1945-1974) esteve relacionada: 

A) à resistência aos governos militares;  
B) à oposição ao governo de João Goulart; 
C) ao movimento dos trabalhadores sem terra (MST); 
D) à reivindicação pela demarcação de terras indígenas; 
E) ao movimento grevista dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. 

 
58. “A exploração econômica da Capitania, que aos poucos se assentaria na pecuária extensiva e no cultivo 

de algodão, deve ser compreendida no longo processo de extermínio e expulsão dos índios para terras 
mais distantes, sertão adentro, e aproveitamento compulsório de sua mão-de-obra, seja nas fazendas de 
gado, seja nas missões catequéticas.” 

(SILVA FILHO, Antonio Luiz Macêdo e. Fortaleza – imagens da cidade. Fortaleza: Museu do Ceará/ SECULT, 2001. p. 21.) 
 

Analisando o processo de ocupação do território cearense e o lugar ocupado pelos índios na sociedade 
atual, compreende-se que: 

A) os grupos remanescentes indígenas retornaram e hoje habitam bairros periféricos da cidade de Fortaleza; 
B) a cultura indígena desapareceu juntamente com a extinção física dos agrupamentos promovida pelos 

colonizadores; 
C) os indígenas buscam seu reconhecimento por meio da reivindicação da demarcação de terras e da 

expressão de sua cultura reprimida pelo colonizador; 
D) a ação catequética durante a colonização representou um instrumento de defesa e valorização da 

cultura indígena; 
E) o governo de Lúcio Alcântara demarcou reservas indígenas próximas às cidade de Crato e Juazeiro. 

 
59. Entre as medidas do governo do presidente Castelo Branco (1964-1967), relacionamos: 

A) a livre organização sindical; 
B) a consolidação do pluripartidarismo; 
C) a criação do SNI (Serviço Nacional de Informações); 
D) a fundação do MOBRAL(Movimento Brasileiro de Alfabetização);  
E) as reformas urbanas empreendidas no Rio de Janeiro, então capital federal. 

 
60. A edição do Ato Institucional no 5, em 13 de dezembro de 1968, determinava: 

I. a cassação dos mandatos de parlamentares. 
II.  o estabelecimento da censura prévia. 
III.  a adoção do sistema de eleições indiretas. 

Assinale a alternativa correta. 

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


