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 Prova I – Língua Portuguesa 

 15 questões 
 

 
Viciados em internet 

 
01 
02 
03 
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 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

Sou noturno. Gosto de escrever até de madrugada. Entro na internet em horários variados. Há 
gente que, seja qual for o horário em que apareço, permanece on-line. Em todas as redes sociais ao 
mesmo tempo! Recentemente conversei pelo Facebook com um rapaz de Belo Horizonte, de 25 anos. 
Não consegue arrumar emprego nem amigos. Confessou: “Só falo da minha intimidade quando abro a 
webcam”. Um diretor de uma multinacional, divorciado e sociável, lamentou-se: 

— A maior parte dos meus antigos amigos hoje em dia só se relaciona pela internet. 
O ciberviciado entra em síndrome de abstinência se não estiver plugado. É fácil reconhecê-lo: 

em locais públicos tecla nervosamente o celular à procura de uma conexão. Assume uma expressão de 
alívio quando consegue trocar duas ou três palavras com alguém que nem sequer conhece 
pessoalmente. 

Eu mesmo já me aproximei perigosamente do cibervício. Houve uma fase em que sentava 
para escrever e passava horas trocando e-mails, no Twitter, MSN, Facebook. Reconheço um saldo 
positivo: são inúmeras as pessoas com quem estabeleci uma sólida amizade. Com um toque 
gastronômico, admito. Uma amiga mineira, outra paraense, senhoras do interior de São Paulo, todas 
habituaram-se a me enviar vidros de compota, bombons de cupuaçu e uma infinidade de delícias. 
Como conheceria damas tão dedicadas a me engordar sem o Twitter? Na época, porém, minha 
produção literária diminuiu fragorosamente. Ainda adoro as redes sociais, mas me contenho. Boa 
parte dos autores sofre a tendência. A palavra escrita é nosso meio de expressão. Nas redes sociais, eu 
me torno muito mais sedutor que ao vivo, com minha estatura mediana, barriga proeminente e óculos 
de míope. Bate-papos na web, com todas as fantasias decorrentes, são uma isca para os artistas. 
Tolstói não teria escrito Guerra e paz nem Proust Em busca do tempo perdido se tivessem 
computador. Prefiro não citar nomes, mas alguns escritores famosos que conheço leem e produzem 
menos do que antes porque ficam se divertindo na web. 

Para algumas pessoas, o uso contínuo da internet tem impacto no trabalho, nas relações de 
amizade e também nas afetivas. A pesquisadora americana Kimberly Young fundou o Center for 
Online Addiction, em Bradford, na Pensilvânia, para tratar ciberviciados. Como nos EUA existem 
grupos para tudo, lá funcionam os de apoio para ciberviúvas – esposas de viciados em relações 
amorosas, pornografia ou apostas pela internet. A compulsão já é tratada em vários outros centros 
especializados dos EUA. O fenômeno é mundial. O hospital londrino Capio Nightingale também 
oferece sessões de terapia a jovens viciados no computador. Na Coreia do Sul, o tratamento procura 
estimular as relações face a face e trabalhos manuais, para criar outros interesses entre os 
ciberviciados. Desde 2008 o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo iniciou o tratamento 
de jovens com dependência tecnológica, incluindo em videogames. 

Os casos mais sérios de que tive conhecimento acontecem no Japão. Existem pessoas que 
moram em lan houses! Explico: em Tóquio, há lan houses com espaços privativos. A pessoa chega de 
mochila. Pendura-se no computador noite e dia. Dorme algumas horas num colchonete e volta a viver 
no fantástico mundo da web. Quando sai, leva tudo o que tem na mochila. Alimenta-se, arruma 
dinheiro de algum jeito e volta a se instalar na lan house de sua preferência. 

Muitos pais se negam a acreditar nos perigos da internet porque, afinal, o adolescente está sob 
seus olhos, dando uma falsa impressão de segurança. Foi o caso de uma amiga carioca. Sua filha 
passava horas on-line. A mãe orgulhava-se do empenho da garota. “Talvez ela estude informática!”, 
dizia. Há dois meses a menina, menor de idade, fugiu de casa. Desesperada, a mãe descobriu que ela 
estava num site de relacionamento com o sugestivo apelido de Safadinha. 

São raros os pais que detectam quando o adolescente começa a usar drogas tradicionais. O 
cibervício também é enganador. Pais tendem a acreditar que mexer com computador é sinônimo de 
inteligência. Preferem o adolescente em casa que na balada. É um erro. No mínimo, os ciberviciados 
afastam-se do convívio social importante para sua formação. Há quem diga que o viver on-line é tão 
perigoso quanto consumir cocaína ou qualquer outra droga. Talvez seja exagero. Mas o cibervício 
pode afetar perigosamente a vida do dependente e destruir sua qualidade de vida. 

Walcyr Carrasco 
Época, 23 jan. 2012, p. 96. 
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01. Quanto às características linguísticas do gênero a que pertence o texto “Viciados em internet”, o que o 
distingue do editorial é: 
A) a declaração de autoria. 
B) a construção de parágrafos curtos. 
C) a explicitação de um ponto de vista. 
D) o predomínio da sequência narrativa. 
E) a utilização do discurso indireto livre.    

 
02. Assinale a opção em que se observa a mesma relação semântica de causa e consequência que se 

estabelece em “Sou noturno. Gosto de escrever até de madrugada.” (linha 01). 
A) “Como conheceria damas tão dedicadas a me engordar sem o Twitter? Na época, porém, minha 

produção literária diminuiu fragorosamente.” (linhas 16-17). 
B) “A compulsão já é tratada em vários outros centros especializados dos EUA. O fenômeno é 

mundial.” (linhas 28-29). 
C) “Os casos mais sérios de que tive conhecimento acontecem no Japão. Existem pessoas que moram 

em lan houses!” (linhas 34-35). 
D) “A pessoa chega de mochila. Pendura-se no computador noite e dia.” (linhas 35-36). 
E) “O cibervício também é enganador. Pais tendem a acreditar que mexer com computador é sinônimo 

de inteligência.” (linhas 44-46). 
 
03. O termo destacado em “Na época, porém, minha produção literária diminuiu fragorosamente.” (linha 17) 

pode ser substituído sem alteração de sentido por: 
A) repentinamente. 
B) paulatinamente. 
C) incessantemente. 
D) imensamente. 
E) amistosamente. 

 
04. Aponte a opção em que a interpretação inferida está corretamente relacionada à(s) palavra(s) ou 

expressão(ões) do texto que a autoriza(m). 
A) O diretor está à procura de novos relacionamentos e não enfrenta dificuldade de relacionar-se com 

as pessoas – “divorciado e sociável” (linha 05).  
B) Escritores, por passarem horas a fio na internet, estão lendo e produzindo menos – “síndrome de 

abstinência” (linha 07). 
C) O toque gastronômico da amizade pela internet fez o autor engordar e tornar-se um sedutor – “saldo 

positivo” (linhas 12-13). 
D) Muitas pessoas hoje em dia só conseguem manter relacionamentos nas redes sociais –“compulsão” 

(linha 28). 
E) Nos EUA, há vários grupos de apoio que ajudam no tratamento de ciberviciados e até de ciberviúvas 

– “exagero” (linha 48). 
 
05. Assinale a alternativa em que o trecho 2 é uma exemplificação para o que é dito no trecho 1. 

A) Trecho 1: “Há gente que [...] permanece on-line. Em todas as redes sociais ao mesmo tempo!” 
(linhas 01-03).  
Trecho 2: “Recentemente conversei pelo Facebook com um rapaz de Belo Horizonte, de 25 anos” 
(linha 03). 

B) Trecho 1: “O ciberviciado entra em síndrome de abstinência se não estiver plugado.” (linha 07).  
Trecho 2: “em locais públicos tecla nervosamente o celular à procura de uma conexão.” (linha 08). 

C) Trecho 1: “são inúmeras as pessoas com quem estabeleci uma sólida amizade.” (linha 13).  
Trecho 2: “Com um toque gastronômico, admito.” (linhas 13-14). 

D) Trecho 1: “A compulsão já é tratada em vários outros centros especializados dos EUA.” (linhas 28-29).  
Trecho 2: “O hospital londrino Capio Nightingale também oferece sessões de terapia a jovens 
viciados no computador.” (linhas 29-30). 

E) Trecho 1: “O cibervício também é enganador.” (linha 45).  
Trecho 2: “No mínimo, os ciberviciados afastam-se do convívio social importante para sua 
formação.” (linhas 46-47). 
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06. A interpretação das informações do quinto parágrafo do texto (linhas 24-33) autoriza afirmar 
corretamente que: 
A) as ciberviúvas incluem mulheres cujos maridos têm relações extraconjugais reais iniciadas pela 

internet. 
B) o autor considera comum a existência de um grupo de apoio para ciberviúvas. 
C) a expressão “o fenômeno” (linha 29) refere-se ao uso compulsivo da internet. 
D) o trabalho da pesquisadora KimberlyYoung inspirou a criação mundial de centros de tratamento para 

ciberviciados. 
E) o tratamento do cibervício na Coreia do Sul parte de interesses demonstrados pelos pacientes. 

 
07. A expressão “isca” (linha 20), usada em sentido conotativo (figurado), remete, no texto, às noções de: 

A) arrependimento e originalidade. 
B) satisfação e saciedade.  
C) produtividade e lazer. 
D) sobrevivência e farsa. 
E) desejo e perigo. 

 
08. Assinale a alternativa em que o autor, para manipular o leitor, apresenta um argumento que se sustenta na 

presunção.  
A) “A maior parte dos meus antigos amigos hoje em dia só se relaciona pela internet.” (linha 06). 
B) “Tolstói não teria escrito Guerra e paz nem Proust Em busca do tempo perdido se tivessem 

computador.” (linhas 21-22). 
C) “Existem pessoas que moram em lan houses!” (linhas 34-35). 
D) “[A pessoa] Alimenta-se, arruma dinheiro de algum jeito e volta a se instalar na lan house de sua 

preferência.” (linhas 37-38). 
E) “São raros os pais que detectam quando o adolescente começa a usar drogas tradicionais.” (linha 44). 

 
09. A composição, processo pelo qual se unem dois ou mais radicais para formar uma nova palavra, explica a 

criação de “cibervício” (linha 11). Assinale a opção em que se encontra uma palavra formada pelo 
mesmo processo:  
A) “internet” (linha 01). 
B) “on-line” (linha 02).  
C) “plugado” (linha 07). 
D) “videogames” (linha 33). 
E) “lan houses” (linha 35). 

 
10. Assinale a opção em que o excerto transcrito revela omissão de complemento nominal, facilmente 

recuperado no texto. 
A) “Gosto de escrever até de madrugada.” (linha 01). 
B) “Eu mesmo já me aproximei perigosamente do cibervício.” (linha 11). 
C) “Boa parte dos autores sofre a tendência.” (linha 17-18). 
D) “A palavra escrita é nosso meio de expressão.” (linha 18). 
E) “A pessoa chega de mochila.” (linhas 35-36). 

 
11. Identifique a alternativa em que se verifica que a posição do pronome oblíquo deixou de atender o que 

diz a gramática normativa sobre colocação pronominal.   
A) “A maior parte dos meus antigos amigos hoje em dia só se relaciona pela internet.” (linha 06). 
B) “É fácil reconhecê-lo” (linha 07). 
C) “Eu mesmo já me aproximei perigosamente do cibervício.” (linha 11). 
D) “todas habituaram-se a me enviar vidros de compota” (linhas 14-15). 
E) “os ciberviciados afastam-se do convívio social importante para sua formação.” (linhas 46-47). 

 
12. Em “Os casos mais sérios de que tive conhecimento acontecem no Japão.” (linha 34), o pronome relativo 

vem antecedido por preposição porque  
A) funciona como objeto indireto do verbo “ter”.  
B) é complemento nominal do adjetivo “sérios”. 
C) introduz uma oração substantiva que exerce a função de objeto indireto. 
D) funciona como elemento expletivo que pode ser dispensado.  
E) é regido pelo substantivo “conhecimento”, que pede complemento. 
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13. Releia o enunciado: “É fácil reconhecê-lo: em locais públicos tecla nervosamente o celular à procura de uma 

conexão” (linhas 07-08). Assinale a alternativa cuja reescrita mantém o mesmo sentido do trecho original. 
A) É fácil reconhecê-lo nervosamente: em locais públicos tecla o celular à procura de uma conexão. 
B) É fácil reconhecê-lo: nervosamente em locais públicos tecla o celular à procura de uma conexão. 
C) É fácil reconhecê-lo: em locais públicos tecla o celular nervosamente à procura de uma conexão. 
D) É fácil reconhecê-lo: em locais públicos tecla o celular à procura, nervosamente, de uma conexão. 
E) É fácil reconhecê-lo: em locais públicos tecla o celular à procura de uma conexão, nervosamente. 

 
14. Assinale a alternativa em que o acréscimo do conectivo mantém o sentido do trecho original. 

A) “Embora goste de escrever até de madrugada, entro na internet em horários variados” (linha 01). 
B) “Boa parte dos autores sofre a tendência, já que a palavra escrita é nosso meio de expressão” (linhas 

17-18). 
C) “Nas redes sociais, eu me torno muito mais sedutor que ao vivo, por causa de minha estatura 

mediana, barriga proeminente e óculos de míope” (linhas 18-20). 
D) “Os casos mais sérios de que tive conhecimento acontecem no Japão. Portanto, existem pessoas que 

moram em lan houses!” (linhas 34-35). 
E) “Foi o caso de uma amiga carioca, à medida que sua filha passava horas on-line” (linhas 40-41). 

 
15. Os tempos verbais das formas “negam” (linha 39), “passava” (linha 41) e “fugiu” (linha 42) são usados 

para estabelecer, respectivamente, a função de: 
A) tecer comentário, descrever situação no passado e narrar fato passado. 
B) informar ação habitual, apresentar ação interrompida e argumentar sobre fato passado. 
C) trazer fato passado para o presente, narrar ação passada anterior à outra ação passada, narrar fato 

passado. 
D) proferir verdade atemporal, apresentar ação interrompida no passado, descrever situação no passado. 
E) narrar ação no presente, descrever situação no passado e argumentar sobre fato passado.  
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 Prova II - Conhecimentos sobre o Município de Beberibe  
 5 questões 

 
 
 
 
 
 
 
16. Sobre a evolução populacional de Beberibe de 1991 a 2007, é correto afirmar que o número de pessoas 

residentes no município: 
A) vem se reduzindo desde o censo de 2000. 
B) permanece estável desde o censo de 1991. 
C) diminuiu consideravelmente no ano 2000. 
D) aumentou progressivamente de 1991 a 2007. 
E) teve um aumento em 1996, mas decresceu em 2007. 
 

17. Sabendo que, em Beberibe, o setor de serviços é o que mais contribui para o PIB – Produto Interno 
Bruto, é correto afirmar que o segundo setor mais produtivo é: 

A) a saúde. 
B) a indústria. 
C) o comércio. 
D) a agropecuária. 
E) a construção civil. 

 
18. Sobre os registros civis, é correto afirmar que, em 2010, Beberibe registrou: 

A) mais separações que divórcios. 
B) mais divórcios que casamentos. 
C) mais separações que casamentos. 
D) mais casamentos que separações. 
E) mais divórcios e separações que uniões. 

 
19.  Considerando-se que, no Ceará, na frota de veículos, predomina motonetas, é correto afirmar que na 

frota de Beberibe: 
A) também há mais motonetas que outros veículos. 
B) há menos motonetas que caminhonetes.  
C) há menos motonetas que automóveis. 
D) há mais micro-ônibus que motonetas. 
E) há mais motocicletas que motonetas. 
 

20. O município de Beberibe está situado em terras das datas de sesmarias doadas: 
A) no final do século XVII. 
B) no início do século XVIII. 
C) no final do século XIX. 
D) na década de 60. 
E) no século XVI. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Considerando os dados divulgados pelo IBGE na página: 
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=230220#>, responda às questões 
de 16 a 20. 
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 Prova III - Conhecimentos Específicos  
 30 questões 

 
21. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Geografia, ao longo do Ensino Fundamental, os 

alunos devem desenvolver um conjunto de conhecimentos referentes a conceitos, procedimentos e 
atitudes relacionados aos conteúdos escolares. Dentre os objetivos gerais da área de Geografia é correto 
afirmar que os alunos devem desenvolver a capacidade de: 
A) Conhecer o mundo atual em sua diversidade e compreender que o local e o global formam uma 

totalidade dissolúvel. 
B) Utilizar a linguagem gráfica e desenvolver a capacidade de decorar as informações para compreender 

a espacialidade dos fenômenos geográficos. 
C) Conhecer a dinâmica da natureza em suas múltiplas relações e compreender que esta é a principal 

determinante na produção do espaço geográfico. 
D) Valorizar o patrimônio sociocultural, respeitar a sociodiversidade e reconhecê-los como direitos dos 

indivíduos e elementos de fortalecimento da democracia. 
E) Compreender a espacialidade e a temporalidade dos fenômenos geográficos e saber que suas 

dinâmicas e relações pouco explicam a produção do espaço geográfico. 
 
22. Os conteúdos de aprendizagem na escola, segundo a sua tipologia, podem ser classificados em 

conceituais (o que se deve saber), procedimentais (o que se deve saber fazer) e atitudinais (como se deve 
ser). No que se refere a aprendizagem sobre o tema Cidade, é correto afirmar que os alunos aprenderam 
sobre os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais quando são capazes de respectivamente: 
A) Valorizar o patrimônio sociocultural; observar e descrever os aspectos socioculturais do espaço da 

cidade; definir o que é Cidade e o que é Urbano. 
B) Definir o que é Cidade e o que é Urbano; observar e descrever os aspectos socioculturais do espaço da 

cidade; valorizar o patrimônio sociocultural. 
C) Definir o que é Cidade e o que é Urbano; valorizar o patrimônio sociocultural; observar e descrever os 

aspectos socioculturais do espaço da cidade. 
D) Observar e descrever os aspectos socioculturais do espaço da cidade; definir o que é Cidade e o que é 

Urbano; valorizar o patrimônio sociocultural. 
E) Observar e descrever os aspectos socioculturais do espaço da cidade; valorizar o patrimônio 

sociocultural; definir o que é Cidade e o que é Urbano.  
 
23. A Geografia como ciência e como matéria de ensino, ao longo de sua história, desenvolveu um corpo 

conceitual que acabou por constituir-se numa linguagem geográfica, sendo requisito indispensável para a 
compreensão do espaço geográfico. Segundo Milton Santos (1988), sobre os conceitos de lugar, espaço e 
paisagem de acordo com perspectivas específicas da Geografia é correto afirmar que: 
A) Na Geografia de cunho dialético, a paisagem é tudo aquilo que nós vemos, o que a nossa visão alcança. É 

caracterizada pelo domínio do visível, formada por volume, cores, movimentos, odores, sons etc. 
B) Na Geografia crítica, espaço é uma entidade autônoma entendida como uma parte da superfície da 

Terra. É caracterizado pela uniformidade resultante da combinação ou integração em área dos 
elementos da natureza. 

C) Na Geografia tradicional, paisagem é uma composição mental emitida pelo entorno. É caracterizada 
pela subjetividade sendo compreensível ao homem mediante as decisões e os comportamentos 
adquiridos pelo cotidiano. 

D) Na Geografia tradicional, lugar é o espaço que se torna familiar ao indivíduo, é o espaço vivido, 
percebido, concebido e experienciado. É caracterizado pelas relações racionais, objetivas e pelo saber 
estratégico dos atores sociais. 

E) Na Geografia humanística, espaço é uma extensão territorial, onde se entrelaçam de modo 
harmonioso aspectos naturais. É caracterizado como uma entidade concreta, palpável, um dado com 
vida em um estágio de equilíbrio natural. 

 
24. A representação gráfica de uma linha reta de 350mm, em uma planta topográfica, que corresponde a uma 

extensão de 700m no terreno, pode ser representada pela opção da escala numérica abaixo:  
A) 1: 30 
B) 1: 210 
C) 1: 1000 
D) 1: 2000 
E) 1: 50000 
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 25. Entre as categorias básicas de análise da Geografia algumas apresentam maior relevância pelo seu uso 
constante na pesquisa geográfica.  Sobre elas na atualidade é consenso afirmar que:  
A) A Paisagem é a categoria mais subjetiva envolvendo uma apreensão mais racional do que empírica na 

sua percepção como espaço geográfico. 
B) A Escala envolve a noção da dimensão em que o fenômeno espacial é estudado, e necessariamente 

reduzido de forma a permitir a sua representação cartográfica. 
C) A Sociedade corresponde à População que se contrapõe pela sua racionalidade à Natureza com a    

qual  por razões de sobrevivência deve permanecer em conflito. 
D) O Lugar é entendido como espaço de baixa concentração populacional onde as relações de amizade 

estabelecem uma identidade comunitária entre os seus ocupantes. 
E) A Cultura permite à Geografia entender como valores e representações constroem diferentes 

identidades em grupos sociais e marcas próprias nos lugares, regiões, países. 
 
26. O Globo terrestre constitui um importante recurso didático utilizado no ensino de Geografia. O(a) 

professor(a) ao escolher um globo para usar em sala de aula, segundo Schäffer et al. (2005, p.34), deve 
atentar para a presença de alguns elementos importantes para o reconhecimento das informações 
inseridas no globo. É correto afirmar que entre esses elementos estão: 
A) A rede de coordenadas com o Meridiano de Greenwich e a linha do Equador; o arco de meridiano em que aparecem 

os valores da longitude; um círculo ou calota sobre o Pólo Sul  onde há marcação para leitura das horas. 
B) A rede de coordenadas com o Meridiano de Greenwich e a linha do Equador; o arco de meridiano em que 

aparecem os valores da longitude; um círculo ou calota sobre o Pólo Norte e onde há definição dos trópicos. 
C) A rede de coordenadas com o Meridiano de Greenwich e a linha do Equador; o arco de meridiano em 

que aparecem os valores da latitude; um círculo ou calota sobre o Pólo Norte  onde há marcação para 
leitura das horas. 

D) A rede de coordenadas com o Meridiano de Greenwich e a linha do Equador; o arco de meridiano em 
que aparecem os valores da altitude e longitude; um círculo ou calota sobre o Pólo Norte onde há 
marcação para leitura das estações. 

E) A rede de coordenadas com o Meridiano de Greenwich e a linha do Equador; o arco de meridiano em 
que aparecem os valores da altitude e longitude; um círculo ou calota sobre o Pólo Sul onde há 
marcação para leitura das estações. 
 

27. Ler mapas é um processo que envolve algumas etapas metodológicas as quais devem ser respeitadas para 
que a leitura seja eficaz.  Almeida e Passini (2008, p.17) afirmam que do ponto de vista metodológico a 
leitura e interpretação de mapas na educação básica obedece a seguinte ordem: 
A) Observar o título, para saber qual o espaço representado; b) observar a legenda e relacionar os significantes e 

significados dos signos; c) fazer uma leitura dos significantes/significados e refletir sobre a 
distribuição/organização; d) observar a escala gráfica ou numérica para cálculo das distâncias.  

B) Observar a escala, para saber qual o espaço representado; b) observar o título e relacionar os 
significantes e significados dos signos; c) fazer uma leitura dos significantes/significados e refletir 
sobre a distribuição/organização; d) observar a escala geográfica para cálculo das distâncias. 

C) Observar o título, para saber qual o espaço representado; b) observar a legenda e relacionar os significantes 
e significados dos signos; c) fazer uma leitura dos significantes/significados e refletir sobre a 
distribuição/organização; d) observar a escala geográfica e territorial para cálculo das distâncias.  

D) Observar a legenda, para saber qual o espaço representado; b) observar o título e relacionar os 
significantes e significados dos signos; c) fazer uma leitura dos significantes/significados e refletir 
sobre a distribuição/organização; d) observar a escala gráfica ou numérica para cálculo das distâncias. 

E) Observar a legenda, para saber qual o espaço representado; b) observar a legenda e relacionar os 
significantes e significados dos signos; c) fazer uma leitura dos significantes/significados e refletir 
sobre a distribuição/organização; d) observar a escala geométrica do mapa para cálculo das distâncias.  

 
28. Em outubro de 2011, a população mundial atingiu a marca de 7 bilhões de pessoas e as discussões a 

respeito das consequências desse fato apontam para os impactos ambientais e sociais que tal 
acontecimento pode acarretar. Sobre os problemas socioambientais relacionados ao crescimento 
populacional é correto afirmar: 
A) o elevado número de jovens na composição etária de um país leva ao subdesenvolvimento. 
B) o uso indiscriminado de bens oligárquicos pela população crescente afeta diretamente os recursos hídricos. 
C) a pressão que o crescimento populacional exerce sobre as economias leva à diminuição da produção. 
D) os países desenvolvidos sentem mais intensamente os efeitos negativos do crescimento populacional. 
E) o nível de consumo dos países desenvolvidos causa impactos sobre a disponibilidade de recursos 

naturais. 
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29. O Ceará tem uma cultura mestiça formada com base em três etnias: branca-européia, afro-negra e 

ameríndia. Sendo assim, o multiculturalismo é uma forte característica e deve ser compreendida 
considerando-se o contexto das diversas paisagens cearenses. Sobre as características culturais das 
paisagens e dos tipos característicos do Ceará é correto afirmar que: 
A) No sertão, observa-se a presença do vaqueiro devido ao desenvolvimento da pecuária praticada no 

século XVIII. 
B) No litoral, o jangadeiro é um tipo expressivo devido ao desenvolvimento da pesca comercial ainda no 

início do século XIX. 
C) Nas serras, a presença do branco se sobressai pela incidência de engenhos de rapadura principal 

produto da economia no século XVI. 
D) No litoral, a rendeira tornou-se um tipo expressivo devido ao desenvolvimento do turismo no início do século XX. 
E) No sertão, o bóia-fria tornou-se um tipo característico da cultura sertaneja devido à intensificação da pecuária no século XX. 

 
30. No Ceará, o Cariri está localizado no extremo sul do Estado. Sobre o grande Cariri é correto afirmar que ele compreende: 

A) Parte do Estado do Ceará e do território de Pernambuco e da Paraíba. 
B) Parte do Estado do Ceará e do território do Rio Grande do Norte e da Paraíba. 
C) Parte do extremo sul do Estado do Ceará do oeste do Piauí e do norte de Goiás. 
D) Parte do Estado do Ceará e do território do Rio Grande do Norte e Pernambuco. 
E) Parte das regiões de serras do Ceará e do território do Rio Grande do Norte e da Paraíba. 

 
31. O processo de industrialização do Ceará remete a uma periodização, pois não se pode desvincular a dimensão temporal 

da análise espacial. Nesse estado, segundo Amora (2007), identificam-se três períodos de implantação industrial. 
Assinale a alternativa que identifica corretamente esses períodos com suas devidas características: 
A) O terceiro período (década de 1970 até a década de 1990) caracteriza-se pela implantação das 

indústrias têxteis em Fortaleza, pelo desenvolvimento do turismo e do agronegócio. 
B) O segundo período (final do século XIX até os anos 1950) caracteriza-se pela implantação das primeiras 

indústrias em Fortaleza, Sobral e Aracati, sobretudo têxteis, de óleos vegetais, de couros e pele. 
C) O primeiro período (final do século XIX até os anos 1950) caracteriza-se pela implantação das primeiras 

indústrias em Fortaleza, Sobral e Aracati, sobretudo têxteis, de óleos vegetais, de couros e pele.  
D) O segundo período (década de 1980, ainda em curso) caracteriza-se pela implantação das indústrias 

em Fortaleza, sobretudo têxteis, de calçados e de beneficiamento dos produtos alimentícios.  
E) O segundo período (dos anos 1960 e até os anos 2000) caracteriza-se pela implantação das indústrias 

têxteis na Região Metropolitana de Fortaleza, pelo desenvolvimento da indústria de calçados e vestuário.  
 
32. Na transição demográfica brasileira durante o século XX ocorreu um significativo declínio na taxa de 

natalidade. São causas que explicam esse processo: 
A) Quebra de tabus; políticas assistencialistas. 
B) Ampliação do uso de métodos contraceptivos; Urbanização.  
C) Divulgação da pílula anticoncepcional; aumento do desemprego. 
D) Evolução do papel da mulher na sociedade; precárias condições sanitárias. 
E) Queda da mortalidade infantil; cooperação do homem na criação dos filhos.  

 
33. O estado do Ceará é o terceiro maior produtor brasileiro de calçados, ficando atrás dos estados do Rio 

Grande do Sul e de São Paulo. Algumas áreas no estado destacam-se por terem recebido grandes 
investimentos no setor calçadista, entre elas podemos destacar: 
A) Fortaleza, Cascavel, Pereiro e Aracati. 
B) Fortaleza, Caucaia, Barbalha e Beberibe. 
C) Fortaleza, Crato, Sobral e Juazeiro do Norte.  
D) Fortaleza, Juazeiro do Norte, Barbalha e Beberibe.  
E) Fortaleza, Camocim, Juazeiro do Norte e Cascavel. 

 
34. São fatores favoráveis à localização industrial em áreas específicas, do estado do Ceará: 

A) transporte rodoviário, baixa concentração de serviços, recursos vegetais abundantes. 
B) incentivos fiscais, existência de fontes energéticas, mão-de-obra barata. 
C) elevada densidade demográfica, continentalidade, ausência de atividades rurais. 
D) monopólio de produção, mão-de-obra qualificada, maritimidade. 
E) abundância de águas, tropicalidade, baixa densidade urbana. 
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35. O estado do Ceará é quase totalmente recoberto pela vegetação de caatinga, mata caracterizada por 
inúmeras particularidades (folhas caducas, espinhos, caules esbranquiçados e tubérculos), que permitem 
às espécies vegetais a sobrevivência durante os períodos de estiagem. No entanto, do litoral ao sertão, a 
vegetação apresenta uma diversidade em função das condições geoambientais do Estado. Constitui 
característica vegetacional do Ceará, a presença de: 
A) cerrado, matas secas, pampas. 
B) matas secas, caatinga arbórea, mata de igapós. 
C) mata de cocais,  mapas de coníferas, carrasco. 
D) mata de tabuleiro, cerrado, mata de araucárias. 
E) matas úmidas, caatinga arbustiva, mata de tabuleiro. 

 
36. A fruticultura cearense, além de insumos agrícolas, conta com o uso de técnicas de irrigação. No entanto, 

se não forem executadas medidas de manejo adequadas a composição e estrutura dos solos do Ceará, a 
irrigação pode provocar inúmeros impactos ambientais. Dentre os quais se destacam: 
A) A alteração na cobertura vegetal e a salinização dos solos. 
B) A permeabilização do solo e a ganho de nutrientes. 
C) A preservação e a poluição dos solos. 
D) A eutrofização e a aeração baixa. 
E) O assoreamento e a eluviação. 

  
37. No Ceará a construção de barragens tem se efetivado historicamente como alternativa governamental de 

combate às secas. Na década de 1990, o “governo das mudanças” utilizou a seca para justificar a 
implantação de ambiciosos programas hídricos. Esses empreendimentos, no entanto, têm causado muitos 
conflitos de natureza socioambientais, pois causam muitos impactos dentre os quais podemos citar: 
A) Os impactos cumulativos sobre a qualidade da água e a ocorrência de inundações. 
B) A redução da biodiversidade aquática e o aumento das áreas de desova a montante. 
C) O desaparecimento de espécies exóticas e o surgimento de espécies adaptadas às novas condições. 
D) A destruição de flora e de fauna e a degradação das áreas de captação a jusante devido ao descontrole das cheias. 
E) O deslocamento da população e o declínio dos serviços ambientais prestados pelas planícies aluviais a 

jusante. 
 
38. Nas últimas décadas, a agropecuária cearense vem passando por profundas metamorfoses aumentando o 

uso de tecnologia e informação com o consequente aumento da produtividade do setor e da acumulação 
de capital. Podemos afirmar que um vetor dessa transformação é: 
A) A mudança da base técnica. 
B) A descentralização de capitais.  
C) A utilização de insumos naturais. 
D) A especialização da mão-de-obra. 
E) O uso de tecnologias tradicionais.   

 
39. Para a criação de uma Unidade de Conservação (UC) de uso direto é necessário um estudo prévio e o auxílio das técnicas 

de geoprocessamento para a delimitação da área, como a criada pelo Decreto Presidencial de 05 de junho de 2009 na 
comunidade da Prainha do Canto Verde em Beberibe categorizada como:  
A) Parque Ecológico. 
B) Reserva Biológica. 
C) Estação Ecológica. 
D) Reserva Extrativista. 
E) Monumento Natural.  
 

40. Observa-se que em muitas localidades do Ceará as características naturais e paisagísticas, bem como o 
crescimento histórico e econômico, revelam-se como atuantes na produção e caracterização dos diversos 
tipos de uso e ocupação seja urbano ou rural.  O turismo é a base da economia local de Beberibe, e sobre 
os produtos que prevalecem na zona costeira é correto afirmar:  
A) na pesca destaca-se como o grande produtor estadual de camarão, lagostas, mariscos e sururus. 
B) na indústria destaca-se a petroquímica, a produção da cerâmica, e a produção de derivados da cana-de-açúcar. 
C) na mineração extraem-se minerais metálicos destacando-se o ferro, o ouro, o alumínio e o cobre.  
D) no artesanato produzem-se artefatos de couro, doces para exportação e mobiliários para consumo regional. 
E) na agricultura dominam a cana-de-açúcar, o caju, a mandioca, o milho e o feijão, e na pecuária os 

bovinos, os suínos e as aves. 
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41. Sabe-se que impactos ambientais negativos gerados por atividades humanas tais como a ocupação desordenada, o uso 
inadequado dos recursos naturais, o turismo desordenado, a degradação de áreas com alto valor paisagístico, e a 
especulação imobiliária, têm sido observadas em áreas costeiras com alto potencial para o desenvolvimento 
econômico no Ceará. Em Beberibe esses impactos impulsionaram a criação neste milênio de duas Unidades de 
Conservação, uma de proteção integral e outra de uso sustentável, são elas:  
A) a Reserva Extrativista e a Reserva Explorativa. 
B) o Parque Ecológico Municipal e a Área de Proteção. 
C) o Monumento Natural das Falésias e a Reserva Extrativista. 
D) a Reserva Particular do Patrimônio e o Monumento Natural das Falésias. 
E) a a Área de Proteção Ambiental e a Reserva Biológica da Vida Silvestre. 

 
42. O camarão (diamante de sangue) reproduzido nas granjas de municípios do Ceará enfrenta forte resistência de 

comunidades litorâneas, porque o cultivo irregular causa a poluição das águas e a destruição dos manguezais, 
atingindo espécies de animais e descaracterizando a zona litorânea. A exportação deste produto é significativa na 
economia cearense. Sobre esta atividade econômica nos municípios do estado é correto afirmar:  
A) Aquiraz desenvolve a maior produção estadual de camarão para exportação. 
B) Jericoacoara e Fortim apresentam crescente produção de camarão em cativeiro. 
C) Aracati, Acaraú e Amontada são os maiores produtores de camarão do Estado.  
D) Baturité destaca-se com uma produção de camarão de elevado valor econômico.  
E) Áreas de Proteção Ambientais são as produtoras de camarão do Estado. 

 
43. As unidades de relevo em que vivem as populações mais castigadas pelas secas no Ceará, cuja 

morfologia se expõe através dos pedimentos que podem se inclinar desde a base dos maciços residuais, 
dos planaltos sedimentares ou dos “inselbergs” são chamadas de:  
A) Chapadas e Chapadões.  
B) Depressões sertanejas. 
C) Tabuleiros Costeiros. 
D) Maciços Residuais.  
E) Serras e Morrotes. 

 
44. Os Patamares, formas de relevo encontradas no Ceará, apresentam-se como grandes aplainamentos, com 

incisões de drenagens bem fracas, entremeados por colinas de encostas bem suaves e retilinizadas, muito 
se assemelhando aos planos, com extensas e profundas coberturas de origem coluvial e eluvial. Nestes 
patamares, como o de Campos Sales no Ceará, desenvolvem-se: 
A) Solos Litólicos Vermelho-Amarelos eutróficos com textura média à argilosa.  
B) Latossolos Vermelho-Amarelos distróficos de textura média e argilosa. 
C) Terras Roxas Estruturadas pobres em nutrientes de textura arenosa média.  
D) Planossolos Solódicos eutróficos com textura entre arenosa à média. 
E) Neossolos quartzarênicos com textura arenosa e média à argilosa. 

  
45. A área que deve ser delimitada para estudos segundo a Política Nacional dos Recursos Hídricos (Lei 

9.433 de 1997) é a de bacias hidrográficas, que pode ser auxiliada por técnicas de interpretação de 
produtos de sensores remotos. A área delimitada em sua quase totalidade dentro dos limites do Estado do 
Ceará, com ínfima parcela no Estado de Pernambuco, é a da:  
A) bacia hidrográfica do rio Jaguaribe. 
B) sub-bacia hidrográfica do rio Araripe. 
C) sub-bacia hidrográfica do rio Banabuiú. 
D) bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.  
E) grande bacia hidrográfica do rio Parnaíba.  

 
46. A intensificação dos processos de desertificação tem aumentado as áreas degradadas em locais de solos 

rasos, onde há maior exposição de rocha-sã, agravados pelo raleamento e perda da vegetação, que 
potencializam a ação erosiva, e o aumento da salinização do solo do semi-árido. Dentre as áreas que 
estão susceptíveis à desertificação no estado do Ceará podemos citar:  
A) as planícies litorâneas ao norte de Fortaleza e os tabuleiros litorâneos ao sul desse município.  
B) as margens do rio Banabuiú e os maciços residuais cristalinos ao sul e sudeste do estado do Ceará. 
C) a depressão de Tauá e setores da depressão sertaneja a noroeste e oeste da Serra do Pereiro. 
D) as serras e as depressões sertanejas a leste, nordeste e sul do maciço residual cristalino de Baturité. 
E) a depressão sertaneja que recobre as áreas a leste e nordeste das Serras de Maranguape e  Pacatuba. 
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47. A obra do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Ceará, com término previsto para junho de 
2012, divide-se em dois subtrechos, sendo o primeiro de 18,8 quilômetros entre o Açude Gavião e a 
ETA-Oeste, e o segundo, de 36,3 quilômetros, indo até:  
A) a Zona Litorânea Leste de maior desenvolvimento, Eixo de Integração Fortaleza-Icapuí. 
B) o Complexo Industrial e Portuário de Pecém, Eixo de Integração Castanhão-Pecém. 
C) o Complexo Industrial e Portuário do Mucuripe, Eixo Castanhão-Mucuripe. 
D) a Serra da Meruoca, incluída no Eixo de Integração Castanhão-Sobral. 
E) a Estação Ecológica de Aiuaba, para o Eixo Senador Lemos-Aiuaba.  

 
48. Sobre a ocupação econômico do espaço cearense  é correto afirmar: 

A) as áreas de chapadas expandem a fruticultura e a floricultura.  
B) o sertão esgotou as suas possibilidades de ocupação e desenvolvimento. 
C) o espaço agrário destaca-se pelo aproveitamento elevado de seu potencial. 
D) o espaço urbano apresenta regular ocupação e homogêneo desenvolvimento. 
E) a região litorânea concentra a maior parte das atividades extrativas minerais.  

 
49. É uma característica forte do fenômeno metropolização, no Ceará.  

A) A lentidão com que ocorre se comparada à metropolização de outras regiões brasileiras. 
B) A forte ocorrência do fenômeno no norte do Estado e a sua ausência nas demais regiões cearenses. 
C) A modernização, saneamento e embelezamento das cidades que constituem as metrópoles cearenses. 
D) A redução do déficit habitacional graças à verticalização das cidades cearenses e a ocupação irregular 

das suas áreas de risco.   
E) A intensidade das migrações rurais urbanas que expandem as áreas periféricas e aceleram o processo 

de conurbação. 
 
50. As cidades, quanto ao seu tamanho e importância, organizam-se hierarquicamente, definindo suas áreas 

de influência conforme a oferta de serviços e o desempenho da atividade comercial. Assinale a 
alternativa que situa corretamente Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte na rede urbana cearense. 
A) Fortaleza está no topo da hierarquia urbana, com uma área de influência limitada à sua Região Metropolitana. 
B) Fortaleza e Sobral estão no topo da hierarquia, e suas áreas de influência limitam-se à fronteira do Estado. 
C) Sobral e Juazeiro do Norte são centros locais e suas áreas de influência atingem municípios de várias regiões. 
D) Sobral e Juazeiro do Norte são centros locais cujas áreas de influência se restringem aos próprios municípios. 
E) Fortaleza está no topo da hierarquia urbana, com uma grande área de influência que extrapola os 

limites do Estado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




