
Concurso Público do Município de Juazeiro do Norte - CE

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. De acordo com o Jornal do Cariri de 07 a 13 de Junho de 2009, Número 2385, O Diretor da área 
de Engenharia da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, Ricardo Montenegro avaliando o 
andamento dos trabalhos de construção do Hospital Regional do Cariri. Afirmou que a obra será 
entregue no prazo previsto. Marque a Alternativa CORRETA, no tocante à entrega do Hospital 
Regional do Cariri:

a) 16 de Junho de 2011;
b) 16 de junho de 2010;
c) 16 de junho de 2012;
d) 16 de junho de 2013.

02. A Implantação do Programa Ronda do Quarteirão já conta com apóio de contingente formado 
por 94 policiais, que somados aos já existentes, fazem o policiamento ostensivo e preventivo, 
além de facilitar  a  realização de blitz  e barreiras em diferentes pontos da cidade.  Marque a 
alternativa CORRETA correspondente ao primeiro município caririense que implantou esse novo 
sistema de policiamento.

a) Juazeiro do Norte
b) Missão Velha;
c) Barbalha;
d) Brejo Santo.

03. No mês de julho de 2009, o município de Juazeiro do Norte – CE realizou diversos eventos 
comemorativos  a sua  Emancipação Política.  Marque a  alternativa  CORRETA no tocante  aos 
anos de sua Emancipação Política:

a) 89 anos;
b) 90 anos;
c) 75 anos;
d) 100 anos.

04. Marque a alternativa CORRETA no tocante à comemoração realizada no dia 20 de julho de 2009.
a) 75 anos de Emancipação Política de Juazeiro do Norte – CE;
b) 75 anos da Inauguração da Estátua de Pe. Cícero;
c) 75 anos de Morte do Pe. Cícero;
d) 75 anos da Imprensa no Município de Juazeiro do Norte – CE.

05. "Totalmente  erguida  em  taipa,  a  cidade  foi  planejada  para  retratar  a  identidade  interiorana 
nordestina com seus personagens e cotidiano. Vários ambientes foram cuidadosamente criados 
pela equipe, que conta com mais de trinta pessoas, dentre 22 atores, todos profissionais ligados 
ao Sindicato dos Artistas do Ceará, que interpretam os textos interagindo com pessoas que 
visitam o local". Marque a alternativa CORRETA referente em qual festa do Interior caririense 
pudemos ver uma cidade cenográfica, tal qual descrevemos:

a) Festa do Pau da Bandeira realizada no mês de Junho no Município de Barbalha- CE;
b) EXPOCRATO realizada no mês de Julho no Município de Crato – CE;
c) Vaquejada realizada no mês de Julho no Município de Juazeiro do Norte – CE;
d) JUAFORRÓ realizada no mês de junho no Município de Juazeiro do Norte – CE.
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06. Com o crescimento das cidades, o desafio da limpeza urbana não consiste apenas em remover 
lixo de logradouros e edificações, mas principalmente, em dar um destino final adequado aos 
resíduos coletados. No tocante ao Cariri Cearense, é INCORRETO afirmar:

a) A realidade ambiental urbana da Região do Cariri é semelhante a outras cidades brasileiras;
b) A Região do Cariri apresenta atrativos turísticos – religiosos – ambientais, e em contrapartida pode ser 

percebido facilmente, problema de limpeza pública e esgotamento sanitário;
c) Através  da  realização  de  implantação  de  um aterro  sanitário  consorciado  com os  municípios  que 

compõem a Região do Cariri, principalmente do triângulo CRAJUBAR com as cidades Crato, Juazeiro 
do Norte e Barbalha, o problema do destino do lixo foi solucionado;

d) Em virtude da ausência de políticas públicas na Região do Cariri,  o destino que ainda é dado aos 
resíduos sólidos urbanos é o conhecido lixão.

07. O Senado Federal passa por uma grande crise desde o mês de Julho de 2009. Denúncias de 
corrupção envolvem um Senador de grande influência na esfera política Nacional.  Marque a 
alternativa CORRETA referente ao nome do Senador que estamos tratando.

a) Arthur Virgílio;
b) José Sarney;
c) Cristovam Buarque;
d) Pedro Simon.

08. No Brasil, no mês de julho de 2009, foram constatados pelo Ministério da Saúde 1.566 casos de 
gripe,  aonde  34  pessoas  já  tinham  morridas.  Os  principais  sintomas  apresentados:  febre 
repentina, tosse, coriza, dores musculares, nas articulações e dor de cabeça. Identifique o nome 
popular dado a essa gripe:

a) Gripe Suína;
b) Gripe Comum;
c) Gripe Aviaria;
d) Gripe Espanhola.

09. Foi sancionada, pelo Presidente da República Luiz Inácio da Silva , a Lei que regulamenta a 
profissão  de  MOTOTAXI  e  MOTOBOY,  alguns  dos  requisitos  obrigatórios  para  exercer  a 
profissão é, ter acima de 21 anos e ser habilitado, há pelo menos dois anos. Na Região do Cariri 
Cearense um município no mês de julho realizou o Pré – Cadastramento dos MOTOTAXISTAS. 
Posteriormente,  todos  os  cadastrados  receberão  carteira  de  Identificação  Pessoal  que  será 
emitida pelo DEMUTRAN.  Marque a alternativa CORRETA relativa ao município que estamos 
tratando.

a) Barbalha;
b) Juazeiro do Norte
c) Missão Velha;
d) Crato.

10. No tocante ao meio ambiente e à cidadania é INCORRETO afirmar:
a) A ação do poder público é fundamental na busca por melhores condições sociais e ambientais nas 

grandes cidades;
b) Algumas medidas podem melhorar o dia – a – dia das pessoas que moram nas cidades: a implantação 

de  parques  e  áreas  verdes,  a  arborização  de  ruas,  a  organização  de  um sistema de  transportes 
coletivos eficientes, os investimentos necessários em moradia popular e saneamento básico, etc. são 
atribuições do Estado;
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c) Podemos afirmar que nas nossas cidades é comum alguns moradores jogarem lixo nas praças, ruas, 
avenidas e estradas, tendo em vista que, não é obrigação dos cidadãos a preocupação com a busca de 
um ambiente mais saudável na cidade, e sim, a responsabilidade é exclusiva do Estado;

d) Nas cidades brasileiras, o maior problema relacionado a esgoto é a prática usual de despejá-los sem 
tratamento nos cursos d’ água.

11. Marque a alternativa INCORRETA, relativa à comunicação em nosso dia-a-dia.
a) Em  nosso  dia  –  a  dia  temos  contato  com  vários  meios  de  comunicação:  livros,  cartazes,  rádio, 

televisão, cinema, jornal, revista, telefone, fax, internet, dentre outros;
b) No Brasil, a televisão é o menos importante meio de comunicação de massa porque atinge a menor 

quantidade de público e quase não influencia as camadas da sociedade;
c) A mais poderosa emissora de televisão brasileira é a Rede Globo. Instalada no Rio de Janeiro e com 

estações repetidoras em todos os Estados, abrange o território nacional inteiro;
d) Na verdade, sempre que recebemos uma notícia pelos meios de comunicação, não estamos apenas 

tomando conhecimento de um fato, mas da versão que lhe foi dada pela empresa que está noticiando.

12. A  água  é  hoje  um  dos  principais  recursos  naturais  para  sociedade.  Os  rios  e  as  bacias 
hidrográficas são importantes, entre vários aspectos, como via de circulação para transportes 
de  mercadorias  e  de  pessoas,  para  o  fornecimento  de  água  e  energia.  Nesse  sentido  vale 
destacar um grande projeto estruturante e polêmico que está sendo executado no Nordeste 
Brasileiro, Marque a alternativa CORRETA.

a) Ampliação da Usina Hidrelétrica de Sobradinho;
b) Reforma e ampliação da Usina Paulo Afonso;
c) Projeto de Transposição do Rio São Francisco;
d) Projeto de Construção do canal do trabalhador

13. Na história da ocupação e formação do território brasileiro, a Região Nordeste foi a que primeiro 
concentrou  núcleos  urbanos  e  atividades  agrícolas  e  utilizou  trabalho  escravo  africano  ou 
indígena. Esse fato permitiu a mistura de diferentes povos e possibilitou a formação de uma 
cultura que garante uma identidade regional que pode ser percebida nas festas típicas da região. 
Marque a alternativa INCORRETA relativa a grupos culturais que marcam a identidade cultural 
do Cariri Cearense.

a) Bumba–Meu-Boi
b) Penitentes;
c) Reisado;
d) Bandas cabaçais.

14. O transporte urbano nas cidades brasileiras está passando por uma fase,  semelhante a que 
ocorreu  em  outros  países:  aumento  do  uso  de  transporte  individual,  em  detrimento  do 
transporte coletivo. Entretanto, atualmente, o Governo do Estado do Ceará está implementando 
na Região do Cariri um sistema de transporte coletivo. Marque a alternativa CORRETA.

a) Sistema de Transporte integrado de ônibus;
b) Sistema de Transporte alternativo;
c) Ampliação do Sistema de transporte urbano coletivo e de alternativos;
d) Sistema de transporte ferroviário (Metrô do Cariri).
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15. Estudos científicos da Organização Mundial  de Saúde – OMS, comprovam que o método de 
sacrifício  sistemático  e  indiscriminado  de  cães  e  gatos  errantes  é  ineficaz  no  controle  da 
superpopulação  destes  animais,  por  conseguinte,  inapto  ao  controle  das  zoonoses.  Nesse 
sentido, marque a alternativa INCORRETA relativa aos procedimentos dos Centros de Controles 
de Zoonoses.

a) Assim como a OMS, entendemos que o método mais simples e realmente eficiente para o controle da 
população de cães e gatos, consiste no controle da natalidade pela esterilização e na conscientização 
da comunidade por meio de campanhas educativas que estimulem a posse responsável. Esterilizar é 
hoje a bandeira das entidades de proteção animal e das secretarias de saúde no mundo inteiro.

b) Os Centros de Controles de Zoonoses, em geral, vem praticando o sacrifício sistemático dos animais – 
apreendidos pela “carrocinha”, procedimento que conta com total apóio da sociedade.

c) Faz – se necessária a mudança de paradigma dos Centros de Controles de Zoonoses, transformando-
os em centros de promoção da saúde e bem estar dos animais e não em fontes de sofrimentos dos 
animais,  de  difusão  de  doenças  e  incitadores  da  violência  gratuita,  visando  uma conduta  ética  e 
humanitária com relação aos seres vivos e implantando um programa eficiente de controle de zoonoses 
através da vermifugação, vacinação e esterilização dos animais de ruas.

d) Os  responsáveis  pela  captura  de  animais  soltos  nas  ruas,  atualmente,  em  virtude  das  políticas 
administrativas adotadas em alguns municípios, não possuem infra-estrutura nem pessoal qualificado 
suficiente sequer para atender as solicitações da comunidade, muito menos para realizar a separação 
dos  animais  apreendidos,  pois  cães  sadios  são  confinados  com  doentes,  animais  grandes  com 
pequenos, cães de guarda com cães de companhia

16. Em julho de 2009, morreu o artista, que na década de 70 fez a televisão e na de 80 o videoclipe, 
foi o precursor dos megaconcertos. Detém o recorde de maior vendedor de discos de todos os 
tempos, com 750 milhões de cópias, em 16 álbuns. Marque a alternativa CORRETA sobre de 
quem estamos falando:

a) Elvis Presley;
b) Beatles;
c) Rolling Stones;
d) Michael Jackson.

17. A fé no Padre Cícero atrai anualmente à cidade quase dois milhões de Romeiros. Com isso, 
Juazeiro do Norte se tornou o centro comercial e turístico do Vale do Cariri, região localizada ao 
Sul do Ceará. Sobre essa temática, marque a alternativa INCORRETA:

a) O calendário turístico é condicionado às várias festas religiosas que ocorrem ao longo do ano. Juazeiro 
também ganhou fama por seu artesanato, voltado principalmente à produção de artigos religiosos;

b) Não há influência da fé em Padre Cícero no crescimento de eventos realizados em Juazeiro do Norte;
c) Sobre a colina que domina a paisagem de Juazeiro do Norte, foi erguida uma Estátua de 27 m de 

altura,  em homenagem ao Padre Cícero  Romão Batista.  O Horto  abriga ainda o  Museu Vivo  e  o 
Memorial Padre Cícero, além de várias barracas que vendem, desde lembranças do santo popular até 
CDs de musica religiosa;

d) A devoção  a Padre  Cícero  transformou Juazeiro  do Norte  num dos  mais  procurados  destinos  de 
peregrinação religiosa do Brasil.
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18. Marque a alternativa CORRETA sobre o nome da Lei que foi sancionada no dia 19 de junho de 
2008, que prevê rigor contra o motorista que ingerir bebidas alcoólicas.

a) Lei do Passo Livre;
b) Lei Anti – Tabagismo;
c) Lei Seca;
d) Lei Orgânica de Assistência Social.

19. Começa a ser realizada no município de Juazeiro do Norte, a segunda etapa de exames, dentro 
do Programa de Carteira de Habilitação Popular, do Governo do Estado. Marque a alternativa 
INCORRETA sobre o assunto que foi noticiado no último dia 30 de julho de 2009.

a) O município  com  o  maior  número  de  beneficiários  para  retirar  a  carteira  de  habilitação  para 
motoqueiros, do Interior do Estado, é Juazeiro do Norte.

b) No Estado, estão sendo beneficiados com o exame, cerca de 24 mil pessoas. A região que contará 
com o menor número de pessoas para os exames é o Cariri. Praticamente, todas as regionais já foram 
atendidas  pela  comissão,  que  conta  também com médico  e  psicólogo,  além dos  assistentes  que 
acompanham estes profissionais;

c) A primeira etapa de seleção dos candidatos foi realizada por uma equipe do governo do Estado, com 
uma pré-inscrição e triagem do pessoal.  No entanto,  todos os candidatos devem estar  dentro  dos 
critérios estabelecidos pela comissão. Alguns critérios: ser beneficiário do Programa Bolsa Família, ter 
sido estudante de escola pública, ser ex-detento ou portador de deficiência física;

d) Para os agentes do  setor  de  cadastramento,  tem sido uma surpresa a  grande  quantidade  que  já 
chegou a se apresentar, buscando uma justificativa para continuar circulando pela cidade, e atuando 
com moto táxi. O trabalho visa organizar a categoria e adequar a lei municipal à legislação nacional, a 
ser sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

20. Segundo o Diário do Nordeste do dia 30 de julho de 2009, três Estados Brasileiros decidiram 
pelo  adiamento  do  retorno  às  aulas  no  mês  de  agosto  ,  como  forma  de  prevenir  novas 
contaminações pela Gripe A. Marque a alternativa CORRETA.

a) Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraíba;
b) São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul;
c) Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina;
d) São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraíba.

21. Sobre uma nova forma de relação com o mundo, é INCORRETO afirmar.
a) A degradação do meio ambiente exige que a questão seja tratada com maior profundidade e que, junto 

com a orientação, o individuo seja preparado para transformar seus modos de consumo;
b) A mudança de atitude em relação à forma de consumir no nosso dia – a – dia é parte de um processo 

amplo  de  tomada  de  consciência  sobre  como  conviver  com  nossos  semelhantes  e  com  o  meio 
ambiente;

c) A mudança de atitude na forma de consumir não depende da educação ambiental realizada nas salas 
de aulas, nas empresas, na mídia e no ambiente familiar;

d) O importante é que a aquisição de bens e serviços  não afete negativamente o ambiente.

22. Piloto de formula 1 que sofreu um grave acidente no dia 25 de julho de 2009 , durante a segunda 
rodada classificatória para o Grande Prêmio da Hungria. Marque a alternativa que apresenta o 
nome do piloto que estamos falando.

a) Rubens Barrichello; 
b) Fernando Alonso;
c) Felipe Massa;
d) Lewis Hamilton
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23. É a própria Constituição Federal quem cria as bases de cooperação entre a União, Estados e 
Municípios  para  o  combate  à  pobreza  e  a  exclusão  social.  Nesse  sentido,  foi  criado  um 
programa  de  transferência  direta  de  renda  pela  Lei  10.836  de  09  de  Janeiro  de  2004,  que 
beneficia famílias em situação de Pobreza (Com renda mensal por pessoa de R$ 69,00 a R$ 
137,00) e extrema pobreza (com renda mensal de R$69,00). Marque a alternativa que indique o 
nome do Programa:

a) Programa Auxílio – Gás;
b) Programa Bolsa Família;
c) Programa Nacional de Acesso à Alimentação;
d) Programa Bolsa Escola.

24. A novela que está sendo reprisada nesse primeiro semestre de 2009, na Rede Globo, que retrata 
a trajetória de vida de uma Nordestina na Região Sudeste do Brasil, é:

a) Vereda Tropical;
b) Senhora do Destino;
c) Ciranda de Pedra;
d) Sinhá Moça.

25. No mundial  de Esportes Aquáticos, em Roma, em 30 de julho de 2009, um Atleta  Brasileiro 
venceu os cem metros de nado livre, como também, quebrou o recorde mundial. E no dia 01 de 
agosto, venceu a prova de 50 metros de nado livre. O nome do atleta é:

a) César Cielo;
b) Gustavo Borges;
c) Felipe Massa;
d) Nicolas Oliveira.

26. De  acordo  com  a  Revista  Época,  de  01  de  agosto  de  2009,  no  tocante  à  Nova  Gripe,  é 
INCORRETO afirmar:

a) Desde que surgiu no México,  em abril,  bastaram ao vírus dois meses para dar a volta ao mundo, 
infectando 135 mil pessoas, e matar mais de 800 pessoas em 160 países, segundo a Organização 
Mundial de Saúde - OMS;

b) A questão estratégica que coloca diante das autoridades sanitárias é desenvolver uma vacina para 
imunizar a população contra a nova gripe, antes que ela se torne letal. Só uma vacina será capaz de 
conter o vírus;

c) Não há necessidade de preocupação com o desenvolvimento de vacina para conter a gripe A, tendo 
em vista que o uso de Tamiflu resolve os casos diagnosticados e é capaz de conter o vírus;

d) As pandemias de gripe ocorrem em ondas sucessivas, geralmente no inverno, quando a doença pode 
piorar ou abrandar.

27. Uma cidade da Região Norte, do Estado do Estado do Ceará, voltou a sofrer um novo tremor de 
terra, no último dia 31 de julho de 2009. Dados da defesa civil  do município apontam que os 
tremores atingiram 3.6 graus na escala Richter. A cidade a que nos referimos é:

a) Sobral
b) Ipu;
c) Tianguá;
d) Crateús.
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28. Um governo da América Latina, no dia 31 de julho de 2009, através do diretor da Comissão 
Nacional de Telecomunicações (CONATEL), anunciou que 34 emissoras de Rádio seriam tiradas 
do ar imediatamente, e que logo outras se seguiriam até chegar a um total de 240. O País em que 
esse fato ocorreu, é:

a) Equador;
b) Colômbia;
c) Venezuela;
d) Chile.

29. Em 2009, marca 20 anos da morte de um artista nordestino, que foi o criador do ritmo baião, do 
forró pé-de-serra, da indumentária do artista nordestino, com gibão e chapéu de couro. O artista, 
é:

a) Raul Seixas;
b) Luiz Gonzaga;
c) Dominguinhos;
d) Sivuca.

30. Um político Nordestino está sendo cotado para concorrer ao cargo de Governador do Estado de 
São Paulo. Seu nome é:

a) Ciro Gomes;
b) Cid Gomes;
c) Pimentel;
d) José Guimarães.

31. De acordo com noticias do Jornal do Cariri de 28 de julho a três de agosto de 2009, sem infra 
estrutura adequada no setor de saúde, segurança pública e defesa civil, uma Macro Região do 
Estado do Ceará vive um processo agudo de desvio desses equipamentos para fins inúteis por 
conta  de  um  inacreditável  motivo:  a  região  é  campeã  estadual  de  trotes  telefônicos  para 
bombeiros, polícia e serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU. Marque a alternativa 
referente ao nome da Região do Estado do Ceará que estamos falando:

a) Centro Sul;
b) Cariri;
c) Vale do Jaguaribe
d) Sertão de Quixeramobim.

32. Escolas da Rede Estadual de Ensino estão de volta às aulas, os estudantes ficaram sem aula em 
maio deste ano, por causa da greve e retornaram apenas em junho para semana de revisão e 
provas bimestrais, entrando em férias em seguida. De acordo com a SEDUC, cada escola deve 
ter seu próprio calendário de reposição das aulas, já que cada uma foi afetada diferentemente 
pela Greve. No tocante a pandemia da Gripe, a SEDUC vem fazendo algumas recomendações 
aos diretores das escolas, mediante orientações da Secretaria de Saúde. Marque a alternativa 
INCORRETA.

a) Os alunos gripados serão orientados a não irem para escola durante sete dias;
b) Cada escola deve apresentar aos alunos orientações sobre a doença;
c) Orientar que as grávidas, pessoas com problemas cardíacos e hipertensos estão imunes ao vírus da 

Gripe A;
d) Não há orientação da necessidade de desligar bebedouros.
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33. De acordo com o Jornal Nacional, de 01 de agosto de 2009, Os alunos das escolas públicas de 
todo  o  Brasil  vão  encontrar  um  cardápio  diferente  quando  voltarem  às  aulas.  Marque  a 
alternativa INCORRETA sobre o assunto.

a) A preocupação em oferecer um lanche saudável,  agora vai ser uma obrigação de todas as escolas 
públicas no Brasil. Assim que recomeçarem as aulas, os colégios vão estar proibidos de servir  aos 
alunos refrigerantes e aquele suco artificial de pozinho.

b) Para fazer as compras com o dinheiro da merenda escolar,  que é repassado todos os meses pelo 
governo, as escolas vão receber algumas recomendações.

c) Pelo menos 30% do dinheiro devem ser gastos na compra de alimentos produzidos por agricultores 
familiares, como leite, carne, frutas e verduras.

d) Cada refeição oferecida na escola terá, obrigatoriamente, de suprir 100% das necessidades nutricionais 
diárias do aluno.

34. De acordo com o Diário do Nordeste de 01 de agosto de 2009, a região banhada pela Bacia do 
Rio São Francisco, é  o retrato da nação brasileira -  repleta  de desigualdades econômicas e 
sociais. Nos seus 2.700 Km de extensão, o rio banha 506 municípios, em sete Estados. Nas suas 
margens coexistem regiões ricas, em pleno desenvolvimento industrial e agrícola, contrastando 
com municípios que sobrevivem da agricultura de subsistência e dos repasses do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM) pelo Governo Federal. Marque a Opção INCORRETA.

a) Com relação aos serviços básicos, como abastecimento de água, saneamento e coleta seletiva de lixo, 
as desigualdades se apresentam de forma mais contundente. Enquanto nos municípios mineiros, cada 
habitante  tem  acesso  entre  160  até  640  litros  de  água  por  dia,  nas  regiões  mais  secas  e  com 
populações maiores, como no sertão baiano, o volume de água disponível para cada pessoa é de 40 a 
160 litros por dia.

b) O esgotamento sanitário se constitui num serviço extremamente deficiente, tanto nos municípios mais 
desenvolvidos como nos mais pobres. Mesmo em cidades onde existe rede coletora, o esgoto não 
chega a ser tratado e é jogado  "in natura" no rio São Francisco, ou nos seus afluentes.

c) Mais de 60% dos domicílios da bacia do São Francisco, de acordo com dados do Censo 2000, têm o 
seu lixo urbano direcionado para locais alternativos, ou é queimado, fato  que  não contribui para a 
degradação do Rio e a poluição ambiental. 

d) situação  mais  grave  ocorre  no  sertão  da  Bahia,  em Alagoas  e  Sergipe,  onde  cerca  de  90% dos 
municípios não dispõem de água tratada. A falta de rede implica na busca de soluções alternativas, 
como poços artesianos, chafarizes, bicas ou minas e cursos de água, comprometendo, a longo prazo, o 
nível e a qualidade do lençol freático, bem como, aumentando os riscos de disseminação de doenças 
oportunistas.

35. O ator Zeca Camargo está filmando, no Ceará, um Programa da Rede Globo. Indique o programa 
do qual estamos falando:

a) Malhação;
b) Big Brother Brasil;
c) No Limite;
d) Esporte Espetacular.
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