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Prova de Conhecimentos Gerais 
 

01. Em 2009 entrou em vigor o novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa. Assinale a alternativa onde constam 
todos os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 
a) Angola, Brasil, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, Timor-Leste e Cabo Verde. 
b) Brasil, Botsuana, Moçambique, Timor-Leste, Uganda, Macau, Ruanda, Brasil. 
c) Guiné-Bissau, Brasil, Cabo Verde, Portugal, Costa do Marfim, Brasil, Gabão. 
d) Cabo-verde, Moçambique, Botsuana, Brasil, Portugal, Luanda, Angola. 

 
02. A Região Nordeste do Brasil é formada por 9 unidades da federação. Aponte a única capital nordestina que não é 

banhada pelo Oceano Atlântico. 
a) Aracaju 
b) Salvador 
c) São Luís 
d) Teresina. 

 
03. Entre os escritores brasileiros, só um não exerceu o jornalismo como profissão: 

a) Nelson Rodrigues. 
b) José de Alencar. 
c) Rubem Braga 
d) João Cabral de Melo Neto. 

 
04. Adolfo Caminha, Rodolfo Teófilo e Ana Miranda, escritores cearenses, escreveram respectivamente: 

a) João Miguel, O Simas, A Fome. 
b) O Bom-Crioulo, As Três Marias, Dias e Dias. 
c) A Normalista, Memorial de Maria Moura, História da Seca no Ceará. 
d) O Bom-Crioulo, A Fome, Boca do Inferno. 

 
05. Dentre os artistas plásticos abaixo relacionados, assinale a alternativa que contenha pintores nascidos no Ceará. 

a) Raimundo Cela, Estrigas, Barrica. 
b) Audifax Rios, Antônio Bandeira, Carybé. 
c) Antônio Bandeira, Chico da Silva, Barrica. 
d) Chico da Silva, Raimundo Cela, Poty. 

 
06. Martim Soares Moreno tem seu nome historicamente ligado: 

a) À colonização do Ceará. 
b) À conquista da Amazônia. 
c) À Guerra do Acre. 
d) Às “Guerras Justas”, movidas contras os indígenas no Ceará. 

 
 



  

 
07. A primeira capital do Estado do Ceará foi: 

a) Fortaleza. 
b) Beberibe. 
c) Aquiraz. 
d) Sobral. 

 
08. A deposição do governo Franco Rabelo no Ceará deveu-se à: 

a) Sedição de Juazeiro. 
b) Confederação do Equador. 
c) Abolição da escravidão. 
d) Seca de 1817. 

 
09. Francisco José do Nascimento, o “Dragão do Mar”, tem seu nome ligado ao: 

a) Movimento abolicionista no Ceará. 
b) Surgimento do republicanismo no Brasil. 
c) Fim da Monarquia. 
d) Surgimento da Padaria Espiritual. 

 
10. De acordo com a Constituição brasileira em vigor, são poderes municipais: 

a) Executivo, Legislativo e Judiciário. 
b) Executivo e Legislativo. 
c) Legislativo e Judiciário. 
d) Judiciário e Executivo. 

 
11. São características do movimento musical conhecido por Tropicalismo, exceto: 

a) Inspirava-se ideologicamente nas idéias antropofágicas de Oswald de Andrade. 
b) Aproveitamento das idéias musicais introduzidas pela Bossa Nova. 
c) Influências do regionalismo de Luiz Gonzaga. 
d) As letras expressavam forte conteúdo político e social. 

 
12. Casa Grande e Senzala, Raízes do Brasil e Formação do Brasil Contemporâneo são obras fundamentais na evolução 
do pensamento brasileiro. Seus autores são respectivamente: 

a) Gilberto Freyre, Paulo Prado, Sérgio Buarque de Holanda. 
b) Gilberto Freyre, Aurélio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior. 
c) Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Antônio Cândido. 
d) Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior. 

 
13. As duas maiores economias do mundo que sofrem duramente os efeitos da crise atual são, por ordem: 

a) Estados Unidos e Japão. 
b) Estados Unidos e Rússia. 
c) Reino Unido e Estados Unidos. 
d) Estados Unidos e França. 

 
14. O mundo vive hoje uma crise econômica, que começou nos Estados Unidos, considerada uma das mais graves da 
história do capitalismo. Escolha a alternativa que explica corretamente a origem da crise. 

a) Os Estados Unidos vêm gastando somas enormes de dinheiro na guerra do Iraque. Alguns analistas avaliam que 
conflito custará mais de um trilhão de dólares ao país. Com as despesas ascendentes, o governo foi obrigado a 
recorrer a grandes empréstimos bancários. Recentemente, o governo americano deixou de pagar os empréstimos, 
ameaçando estatizar os bancos credores. Os correntistas começaram a fazer saques frenéticos, com medo de perder o 
dinheiro. O temor com essas medidas está se refletindo na economia dos Estados Unidos, apontando para baixos 
índices de crescimento do país. A queda da economia americana derrubou as Bolsas de Valores do mundo inteiro. 



  

 
 b) A acirrada disputada pela Presidência dos Estados Unidos provocou instabilidade no mundo inteiro, fazendo 

aumentar o preço do petróleo e derrubando as bolsas de valores em vários países do mundo.  Ainda que o presidente 
eleito, Barack Obama, tenha conseguido aprovar no Congresso um pacote anticrise, os problemas econômicos 
permanecerão, segundo analistas.  

c) Enfrentando diversos movimentos separatistas, o presidente russo, Dmitry Medvedev, ameaça estender a guerra 
por toda a região asiática, caso os Estados Unidos e a União Européia não se posicionem claramente ao seu lado na 
disputa. A instabilidade fez com que os investidores mundiais passassem a preferir o dólar como investimento, 
provocando a alta da moeda americana e a queda nas Bolsas de Valores de todo o mundo. 

d) Com crédito fácil e juros baixos, o preço dos imóveis nos Estados Unidos tiveram valorização expressiva. Os 
mutuários passaram a refinanciar seu imóveis nos bancos, recebendo a diferença em dinheiro. Para conseguir dinheiro 
para os empréstimos, os bancos passaram a lançar títulos no mercado, lastreados nas hipotecas. Os bancos venderam 
esses títulos a investidores. Estes, por sua vez criaram seus próprios títulos, que tinham como lastro os títulos dos 
bancos. Os papéis espalharam-se por todo o sistema bancário. Com mais dinheiro circulando, o consumo fez a inflação 
subir, e o banco central americano aumentou as taxas de juros para combatê-la. Ao mesmo tempo, o preço dos 
imóveis começou a cair e as prestações ficaram mais caras – devido a alta dos juros –, provocando uma onda de 
inadimplência. Os títulos, que eram garantidos pelas hipotecas, perderam o valor. A perda com os títulos, juntou-se ao 
prejuízo com a inadimplência. A crise se espalhou; bancos foram a falência nos Estados Unidos. Outros países foram 
atingidos pela crise. Tanto o governo americano como de países europeus foram obrigados a intervir para salvar 
bancos da falência. 
 
15. Assinale a alternativa correta: 

a) O PAC é um projeto do governo federal que pretende destinar mais verbas para ampliar a capacidade de produção 
das indústrias exportadoras. Com o dólar desvalorizado em relação ao real, as empresas pressionaram o governo 
pedindo facilidades no crédito para a compra de equipamentos, argumentando que poderiam produzir e exportar 
mais e, com isso, ajudar no crescimento do país. Nomeado pelo presidente Lula, ficou responsável pelo programa a 
ministra da Casa Civil, Dilma Roussef. A sigla PAC significa Programa de Ampliação Comercial com o Exterior. 

b) O PAC é um programa do governo federal que visa aumentar o investimento em infra-estutura e, juntamente com 
medidas econômicas, pretende estimular o crescimento dos setores produtivos. Entre os objetivos do PAC, segundo o 
governo, também está o de levar benefícios sociais a todas as regiões do país. A sigla PAC significa Programa de 
Aceleração e Crescimento. O presidente Lula nomeou como “gerente” do PAC a ministra da Casa Civil, Dilma Roussef. 

c) O PAC é um projeto que o governo federal organizou para atender aos governadores que, reunidos com o 
presidente da República, disseram que não havia dinheiro para investimento em obras necessárias ao 
desenvolvimento local. O Congresso Nacional aprovou então um projeto destinando recursos aos estados, de acordo 
com a população de cada um. A sigla PAC, Programa de Amizade e Crescimento, simboliza a aliança dos governos 
estaduais com o governo federal. O gerenciamento é feito pela ministra da Casa Civil, Dilma Roussef. 

d) O PAC – Programa de Aceleração Cearense – é uma iniciativa do governador Cid Gomes. O governador declarou 
ter economizado recursos durantes os dois primeiros anos de seu governo suficientes para fazer grandes 
investimentos. O PAC pretende interiorizar o desenvolvimento, financiando a iniciativa privada e construindo escolas, 
delegacias e hospitais em 80% das cidades do Estado. Como o governador considera o PAC um dos programas mais 
importantes de seu governo, ele nomeou seu irmão, Ivo Gomes, chefe de Gabinete do Governo do Estado, para 
gerenciar o projeto. 
 

Prova de Português 
 

01. Assinale a opção em que a mudança na ordem dos termos altera sensivelmente o sentido do enunciado. 
a)   A leitura no Brasil continua sendo um privilégio de poucas pessoas. 

No Brasil a leitura continua sendo um privilégio de poucas pessoas. 
b)  O principal obstáculo é sem dúvida a pobreza. 

Sem dúvida o principal obstáculo é a pobreza. 
c)   Só nos últimos cinqüenta anos se desenvolveu nosso parque manufatureiro. 



  

Nos últimos cinqüenta anos só se desenvolveu nosso parque manufatureiro. 
d)  Esses equipamentos são, contudo, marcados pela precariedade e escassez. 

Contudo esses equipamentos são marcados pela precariedade e escassez. 
e)  A rede de biblioteca pública, por exemplo, é limitadíssima. 

A rede, por exemplo, de bibliotecas públicas é limitadíssima. 
 
02. Assinale a frase em que o nome exige a mesma preposição que o termo “incorporação” tem em “incorporação ao 
mercado de trabalho”. 

a) Sua adesão ______________________________o governo foi muito criticada. 
b) Era visível o predomínio do lutador negro_____________ o adversário. 
c) Vive-se em constante inquietação_____________ esses assaltos diários. 
d) Não tinha idoneidade________________ o cargo que lhe oferecem. 
e) A insurreição do povo________________ o regime havia apenas começado. 

 
03. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que uma forma verbal não foi corretamente 
empregada: 

a) Impõem-se medidas para baratear os produtos editoriais. 
b) Grande parte dos trabalhadores não arrecada para comprar livros, revistas ou jornais. 
c) A maioria dos nossos produtos editoriais não são acessíveis ao orçamento doméstico do trabalhador. 
d) Merece estudo mais acurado as idéias de baratear a comercialização dos produtos editoriais. 
e) Aumenta nas classes trabalhadoras o desejo de ter acesso à leitura. 

 
04. Assinale a opção em que há erro de conjugação verbal em relação à norma culta da língua. 

a) Era necessário que o governo impusesse medidas para baratear os produtos editoriais. 
b) Se o trabalhador dispuser de adequadas bibliotecas, ter-se-á dado um importante passo para o desenvolvimento 

cultural do país. 
c) Seria de todo desejável que a classe trabalhadora se entretesse mais com a leitura de livros e revistas. 
d) Era importante que se contradissesse, com as evidências disponíveis, a afirmação de que o trabalhador rejeita a 

leitura. 
e) O trabalhador quase não tem intervindo nas discussões sobre a comercialização dos produtos editoriais. 

 
05. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira e depois assinale a opção com a seqüência correta. 
(1) porque(junto)   (   ) frases declarativas 
(2) por que (separado)   (   ) final de frases interrogativas 
(3) por quê    (   ) pode ser substituído por “o motivo pelo qual” 
     (   ) respostas 
     (   ) frases interrogativas 
 

a) 1-3-1-1-2 
b) 1-3-2-1-1 
c) 2-3-2-1-2 
d) 1-2-2-1-3 
e) 1-3-2-1-2 

 
06. Assinale a opção que não contém erro no uso do verbo. 

a) A namorada interviu na conversa, pedindo para que mudassem de assunto. 
b) Não fui eu quem interveio na discussão. 
c) Quando o diretor vim a esta seção, verá a organização. 
d) Se o chefe ver a bagunça que está isso, pedirá seu afastamento. 
e) Se eles vierem, os empregados vêem os resultados dos pedidos imediatamente. 

 
 



  

07. Assinale a opção que não contém erro no uso da palavra em destaque. 
a) A minha estadia em Tamboril será de dois dias. 
b) Haverá uma cessão de bens ao Instituto do Câncer. 
c) A jornalista pediu despensa do trabalho por dois dias. 
d) Durante o discurso da prefeita, os sindicalistas mantiveram toda a descrição. 
e) O novo presidente da câmara de vereadores foi empoçado em meio a conflitos políticos. 

 
08. Assinale a opção em que não há erro no registro da frase. 

a) A encomenda chegou a poucas horas. 
b) Voltaremos a atender à partir da próxima semana. 
c) De hoje há uma semana estaremos funcionando em novo endereço. 
d) Sentemo-nos na mesa para iniciarmos a reunião. 
e) Entregamos sua mercadoria em domicílio. 

 
09. Considere os seguintes casos: 

I) Os homens, que ignoram os direitos da mulher, passarão a acatá-los. 
Os homens que ignoram os direitos da mulher passarão a acatá-los. 

II) Somente, agora, o Código Civil brasileiro incorporou as mudanças ocorridas. 
Somente agora o Código Civil brasileiro incorporou as mudanças ocorridas. 

III) O valor de um código, estabelecido por convenção, deve ser comprovado na prática. 
O valor de um código estabelecido por convenção deve ser comprovado na prática. 

 
A alteração na pontuação provoca mudança de sentido em: 

a) I 
b) I e II 
c) I e III 
d) II e III 
e) I, II e III. 

 
10. A única frase corretamente construída é: 

a) Espero que Vossa Excelência aprecieis o novo código 
b) Se o senhor preferir, aguardarei que termines a leitura integral do código. 
c) Se passares os olhos pela nova redação, poderá ver que são pequenas as alterações. 
d) Conserva contigo esse exemplar do novo código; não vá perdê-lo, por favor. 
e) Se Vossa Senhoria não fizer objeção, levo-lhe ainda hoje a nova redação do código. 

 
11. A necessidade ou não do sinal de crase está inteiramente observada na frase: 

a) Deve-se à luta das feministas o respeito aos direitos que cabem também às outras parcelas de injustiçados que 
integram a nossa sociedade. 
b) Encontra-se a disposição dos interessados a nova edição do Código Civil, à qual, aliás, já se fizeram objeções à 
torto e à direito. 
c) À vista do que dispõe o novo código, não caberá à ninguém a condição “natural” de cabeça de casal, à qual, até 
então, se reservava para o homem. 
d) Pode ser que à curto prazo o novo código esteja obsoleto em vários pontos, à exemplo do que ocorreu com o 
antigo. 
e) Não se impute à uma mulher a culpa de não ter lutado por seus direitos; todas as pressões sociais sempre a 
conduziram àquela “virtuosa” resignação. 

 
12. O uso dos dois pontos procede em todas as opções, exceto: 

a) Fiquem calmos: ainda há muitas outras oportunidades para todos. 
b) São palavras de Albert Einstein: “O homem está aqui para o bem do homem”. 
c) Para vencer é necessário somente isto: competência e esforço. 



  

d) Eis os principais problemas nacionais: desnutrição, analfabetismo e má distribuição da renda. 
e) Uns assistem às aulas atenciosamente: outros, com total desinteresse. 

 
13. “Nesta casa, uns preferem Fausto Nilo; outros, o canto lírico de Eliomar de Lima”. A propósito de pontuação no 
período, pode-se dizer que: 

a) Está totalmente correta. 
b) A primeira vírgula é improcedente. 
c) O ponto-e-vírgula deve ser substituído por vírgula. 
d) A segunda vírgula está incorreta. 
e) O ponto-e-vírgula deve ser trocado por dois pontos. 

 
14. Marque o período corretamente pontuado. 

a) “O contato com as vidas sublimes, beneficia e enriquece.” 
b) “A prosperidade produz, alguns amigos e muitos inimigos.” 
c) “Uma casa cheia, de livros é um jardim cheio de flores.” 
d) “Quando os ricos estão em guerra, são os pobres que morrem.” 
e) “Os olhos vêem, o coração deseja: e o corpo peca.” 

 
15. Não procede a vírgula na seguinte alternativa: 

a) As pessoas, estarrecidas, assistem às brutais cenas de violência. 
b) Com entusiasmo e dedicação, eles desenvolvem um trabalho elogiável. 
c) Irei ao jornal só em março, isto é, depois do carnaval. 
d) Quero que entendam, contudo, as minhas naturais limitações neste assunto. 
e) Aos dirigentes de nosso futebol, cabe-lhes, preparem-se para 2014. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Redação 
 

1. A partir das informações abaixo, redija matéria jornalística com no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. Escreva de 
modo legível, em letra cursiva, utilizando o antigo sistema ortográfico. 
 
1.1. Não é obrigatório usar todas as informações, utilize a técnica de redação jornalística, iniciando o texto por 
aquelas que julgar mais importantes. 

1.2. Use apenas as informações fornecidas. 

2) Titule. 
 

 
Informações 

1) No ano de 2004 havia 25,4 milhões de cartões de crédito com as mulheres. Com os homens 27,3 milhões. 
2) Levantamento mostra que 79% das mulheres usam o cartão para comprar roupas; 55% em supermercados. No 
setor de farmácia, é usado por 47% das consumidoras. No setor de eletrodoméstico, o percentual foi de 45%. Segundo 
a pesquisa, a distribuição de gastos dos homens é bastante similar à das mulheres. 
3) Em 2004, as mulheres gastaram R$ 44,6 bilhões usando cartões de crédito, 51,2% a mais do que em 2002. A alta é 
superior ao crescimento geral  mercado: 44,8% no mesmo período. 
4) A participação feminina no faturamento total aumentou: era de 42,5% em 2002 e foi a 44,4% em 2004. No item 
gasto médio por compra, os homens têm valores mais elevados. Em 2002, a despesa média masculina por operação, 
foi de R$ 78; em 2004 foi de R$ 84. No mesmo período, o consumo das mulheres foi de R$ 69 para R$ 76.  
5) A pesquisa foi realizada com cinco mil pessoas, em todo o país. O estudo é realizado a cada dois anos. Considere 
que a pesquisa foi divulgada ontem. 
6) O estudo foi feito pela Credicard, com base em dados fornecidos por todas as administradoras de cartões de 
crédito. 
7) O superintendente de assuntos corporativos da Credicard, Marcelo Alonso disse: “O crescimento da participação 
feminina nos gastos com cartão ocorre por causa da participação cada vez mais efetiva da mulher na economia, como 
uma alta na inserção no mercado de trabalho”. 
8) “A mulher gasta em média um pouco menos, tem ainda um nível de renda menor e tende a usar o cartão para 
transações na média de valor um pouco mais baixo do que os homens”, diz Alonso. 
9) Para 69% das mulheres ouvidas na pesquisa, o cartão de crédito é a primeira opção para pagamento de contas; 
entre os homens, o percentual é de 65%.   
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