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NÍVEL FUNDAMENTAL -  

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
 

1.  (CONCURSO MAURITI/2018) 

(CONCURSO MAURITI/2018) Nesse 

ano de 2018 são comemorados os 30 anos 

da Constituição Federal Brasileira. Sobre 

a Constituição Federal Promulgada em 

1988 marque a opção CORRETA: 
  
A) Foi resultante de movimentações realizadas 

pelos militares que defendiam a 

Democracia e que usavam como defesa o 

direito ao voto para eleições diretas e o 

Governo Civil; 
 

B) Deve ser entendida a partir de contextos de 

reivindicações em significativos ganhos 

para a democracia, onde se almejava o 

poder do voto, com eleições diretas para 

Presidência da República, a ampla 

redemocratização do país e a superação do 

regime militar implementado desde 1964; 
 

C) Organizou o Brasil em Capitanias 

Hereditárias com o governo centralizado 

em Salvador-BA; 
 

D) Organizou a República Federativa do Brasil 

com poder centralizado nas mãos de um 

Poder Executivo que deveria ser eleito por 

Assembleias Legislativas Estaduais e que 

passava a ter a sede no Estado da 

Guanabara; 
 

E) Teve como principal filosofia o 

nacionalismo em grande escala defendido 

no slogan do “Brasil: ame-o ou deixe-o”; 

 

2. (CONCURSO MAURITI/2018) “As 

cinzas do Museu Nacional, no Rio de 

Janeiro, consumido pelas chamas na 

noite do último domingo, são mais do que 

restos de fósseis, cerâmicas e espécimes 

raros. O museu abrigava entre suas mais 

de 20 milhões de peças os esqueletos com 

as respostas para perguntas que ainda 

não haviam sido respondidas —ou 

sequer feitas — por pesquisadores 

brasileiros. E pode ter calado para 

sempre palavras e cantos indígenas 

ancestrais, de línguas que não existem 

mais no mundo.” Jornal El País Brasil, 5 

de setembro de 2018. 
 

Analisando os eventos do incêndio no 

Museu Nacional, assinale a alternativa 

CORRETA: 
 
A) O acontecimento representou uma grande 

perda de informações importantes sobre a 

história e a memória para o Brasil e o 

mundo; 
 

B) Os governos federal, estaduais e municipais 

no Brasil têm realizado esforços para 

garantir melhores condições para os 

museus, o que tem garantido a conservação 

de importantes informações e produção de 

conhecimento; 
 

C)  Esse evento foi um fato isolado, pois no 

Brasil as politicas de preservação da 

memória e do patrimônio são muito 

eficientes; 
 

D) O incêndio do Museu Nacional no Rio de 

Janeiro não teve grande repercussão pois 

não chegou a ser noticiado por jornais, 

canais de tv e redes sociais no Brasil e no 

mundo; 
 

E) Todo o acervo com os objetos que tinham 

no museu pode ser recuperado com a ação 

de especialistas e estudiosos sobre as 

diversas ciências e campos do 

conhecimento. 
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3. (CONCURSO MAURITI/2018) O mês de 

maio de 2018 foi marcado no Brasil por 

uma greve que levou à paralisação quase 

completa do sistema de transporte do 

País: foi a chamada “greve dos 

caminhoneiros. Sobre esse processo de 

paralisação marque a alternativa 

CORRETA: 
 
A) Contou com o amplo apoio do poder 

executivo nacional em Brasília que viu no 

movimento uma importante estratégia para 

mudar a politica de preços da Petrobrás que 

passaria assim a se tornar a principal aliada 

dos caminhoneiros em suas reivindicações; 
 

B) Foi articulada através do uso de diversos 

canais de comunicação como as redes 

sociais, em especial o dispositivo chamado 

WhatsApp, chegando a ter assim alcance 

nacional com a falta de abastecimento de 

combustíveis e mercadorias instalando uma 

sensação de crise nacional; 
 

C) Mesmo tendo uma ampla articulação 

através das redes sociais, a greve dos 

caminhoneiros ficou restrita a área da 

Região Norte do País, especialmente na 

Amazônia e no Pará, locais de grande 

produção petrolífera e de insumos em 

energia; 
 

D) Uma das principais pautas de 

reivindicações dos caminhoneiros foi a 

permissão para livre circulação nos diversos 

mercado do Continente Americano, onde o 

preço de combustíveis mais barato poderia 

permitir a entrada de empresas para a 

compra de mercadorias e de Estatais como 

a Eletrobrás e o Banco do Brasil; 
 

E) O movimento conhecido como “a greve dos 

caminhoneiros” pretendia a posição de 

compras de estatais da vizinha Venezuela 

que, com o governo de Nicolas maduro 

entrou em profunda crise e assim a 

Petrobrás poderia adquirir as empresas 

venezuelanas, o que iria baixar os preços 

dos combustíveis no Brasil. 

 

4. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Realizada de quatro em quatro anos, a 

Copa do Mundo de Futebol tem 

repercussões mundiais e reflexos 

econômicos que atingem cifras 

financeiras enormes. No ano de 2014 o 

evento da copa do mundo foi realizado: 
 
A) No Brasil; 

B) No Japão e na Coreia; 

C) Na Rússia; 

D) No Catar; 

E) Na França. 

 

5. (CONCURSO MAURITI/2018) O Brasil 

é um dos maiores produtores de carne do 

mundo. Através de diversos 

procedimentos irregulares de fiscalização 

e de licenciamento, parte da produção 

era disfarçada por produtos químicos 

que davam a aparência de carne boa 

para o consumo para carne vencida. A 

operação de investigação da carne 

adulterada no Brasil recebeu o nome de: 
 

A) Carne Fraca; 

B) Carne Limpa; 

C) Lava Açougues; 

D) Boi no Laço; 

E) Lava Carne. 
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6. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Operação que é conhecida como a maior 

investigação sobre corrupção conduzida 

no Brasil: 
 

A) Mãos limpas; 

B) Poço Seco; 

C) Lava Jato; 

D) Dragão do Sul; 

E) Petróleo Brasil.  

 

7. (CONCURSO MAURITI/2018) Dentre 

as consequências no Brasil devido à crise 

na Venezuela, pode-se apontar: 
 
A) A entrada no Brasil de mais capital 

estrangeiro, o que tem gerado mais recursos 

para a criação de postos de trabalho; 
 

B) Diante das novas necessidades 

impulsionadas pelos venezuelanos que 

atravessam a fronteira, o sistema público de 

saúde no Brasil foi reorganizado para 

atendimento de todos os cidadãos; 
 

C) Graças aos recentes avanços no sistema de 

segurança nacional a chegada dos 

imigrantes venezuelanos tem transcorrido 

de forma pacífica e ordeira; 
 

D) Em comum acordo com o Governo 

venezuelano as levas de imigrantes 

venezuelanos têm conseguido facilidades 

para rápida entrada no mercado de trabalho 

no Brasil; 
 

E) A entrada crescente de venezuelanos têm 

gerado crises nos sistemas de saúde e de 

segurança pública especialmente em regiões 

de fronteiras como Roraima. 

 

8. (CONCURSO MAURITI/2018) Empresa 

nacional brasileira considerada a mais 

prejudicada com o maior escândalo de 

corrupção no Brasil: 
 
A) Caixa Econômica Federal; 

B) Bradesco; 

C) Vale do Rio Doce; 

D) Banco do Brasil; 

E) Petrobrás. 

 

9. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Atingindo áreas de nove estados 

brasileiros: Acre, Amapá, Amazonas, 

Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, 

Tocantins e parte do Maranhão, um dos 

mais importantes biomas do Brasil já foi 

considerado “o pulmão do mundo”, 

condição hoje contestada frente aos 

novos estudos sobre o balanço do 

carbono e de outros nutrientes. Marque a 

alternativa correta sobre que nome 

recebe esse bioma brasileiro: 
 
A) Pampas Gaúchos; 

B) Caatinga; 

C) Pantanal do Centro-Oeste; 

D) Floresta Atlântica; 

E) Floresta Amazônica. 

 

10. (CONCURSO MAURITI/2018) A 

Bacia do _____________ é localizada na 

Região Sul do Estado do Ceará e tem em 

sua formação importantes sítios 

paleontológicos onde se destacam a 

presença de fósseis de peixes, plantas, 

insetos e outros animais como 

dinossauros e répteis voadores que 
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viveram no Cretáceo, se constituindo 

assim um dos mais importantes registros 

da diversidade referente a esse período. 

Considerando as denominações abaixo, 

assinale a que completa o texto 

corretamente: 
 
A) Baturité; 

B) Icozinho; 

C) Baixo Jaguaribe; 

D) Araripe; 

E) Cariri Cearense. 

 

11. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Assinale a alternativa em que os Estados 

apresentados são da Região do Nordeste 

Brasileiro: 
 
A) Aracaju, Maceió, Ceará; 

B) Sergipe, Alagoas, Recife; 

C) Ceará, Pernambuco, Paraíba, Piauí; 

D) Cariri, Pernambuco, Paraíba, Piauí; 

E) São Luís, Maranhão, Salvador, Bahia.  

 

12. (CONCURSO MAURITI/2018) A 

Região Metropolitana do Cariri (RMC) 

foi criada pela Lei Complementar 

Estadual Número 78/2009. Assinale a 

alternativa correta sobre a Região 

Metropolitana do Cariri: 
 
A) A Região Metropolitana do Cariri (RMC) 

tem como área de influencia a Região Norte 

do Ceará, fazendo fronteira com o Estado 

do Piauí; 
 

B) Dos municípios que formam a interligação 

inicial, o Crato é o que tem menor área; 
 

C) Dos municípios que formam a interligação 

inicial, Juazeiro do Norte é o menor em 

termos de espaço e ao mesmo tempo o mais 

populoso; 
 

D) Dos municípios que formam a interligação 

inicial, Barbalha é o que tem maior 

destaque econômico, especialmente 

explicado pelo movimento de romarias; 
 

E) Dos municípios que foram integrados à 

Região Metropolitana do Cariri (RMC), 

Nova Olinda é o que tem maior área 

urbana. 

 

13.  (CONCURSO MAURITI/2018) Os 

Geoparks são organizados desde a 

aprovação da UNESCO, com 

características e definições espaciais bem 

definidas através dos seus elementos 

sociais, culturais, econômicos, além de 

antropológicos e de identidades. Sobre o 

Geopark Araripe assinale a alternativa 

CORRETA: 
 
A) Está localizado no Sul do Estado do Ceará, 

mais exatamente na região que corresponde 

às divisas dos Estados do Ceará, 

Pernambuco e Piauí; 
 

B) Tem como principal área de atuação os 

elementos geo-ambientais do Maciço de 

Baturité e do Sertão Central; 
 

C) Devido ao seu caráter especialmente 

voltado para os estudos dos fósseis, o 

Geopark Araripe não desenvolve estudos 

sobre os processos humanos e históricos no 

Cariri Cearense; 
 

D) O Geopark Araripe é integrante de um 

sistema de mais de cinquenta geoparques 

que já existem na América do Sul desde os 

anos 80 do século XX; 
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E) A sede de gerenciamento do Geopark 

Araripe é localizada no município de 

Cajazeiras – PB.  

 

14. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Sobre os meios de transportes 

denominados como rodoviários é correta 

a alternativa que os definem como: 
 
A) Aéreos; 

B) Navais; 

C) Fluviais; 

D) Terrestres; 

E) Marítimos. 

 

15. (CONCURSO MAURITI/2018) Na 

Região Metropolitana do Cariri (RMC), 

um dos principais problemas é o dos 

trabalhadores que dependem do 

transporte público para o seu 

deslocamento cotidiano. Sobre os meios 

de transportes utilizados na região do 

Cariri Cearense é CORRETO afirmar: 
 
A) São realizados na maior parte através das 

rodovias que atravessam a Região; 
 

B) São feitos através da junção de transportes 

fluviais e urbanos; 
 

C) São organizados de forma mais intensa 

através da malha ferroviária; 
 

D) Foram muito impulsionados pelo 

crescimento da Malha de Metrô do Cariri 

que conecta todos os municípios da Região 

Metropolitana; 
 

E) Graças ao sistema de cobranças de 

pedágios, os municípios da Região do 

Cariri Cearense conseguiram melhorar de 

forma significativa as estradas e rodovias, 

fazendo com que a população tivesse um 

transporte melhor e mais eficiente. 

 

16.  (CONCURSO MAURITI/2018) 

Sobre a criação da Capela da Padroeira 

que simboliza o marco inicial da História 

do povo de Mauriti, a autora Mary 

Hismênia S. D. N. de Figueiredo afirma: 

“A capela de N. Sra. da Conceição 

nasceu numa área doada pelo Capitão 

Miguel Dantas, no cumprimento de uma 

promessa alcançada para livrar-se do 

cólera-morbus em 06-09-1870. ” 

Considerando essa citação assinale a 

alternativa correta sobre a fundação de 

Mauriti. 
 
A) O fator religioso é de grande importância na 

formação histórica da cidade de Mauriti; 
 

B) A formação histórica da cidade de Mauriti 

foi organizada a partir de inciativas de 

negócios econômicos, sem nenhuma 

participação dos elementos religiosos; 
 

C) Com os poderes econômicos e religiosos da 

Igreja no Cariri, a criação da capela não 

necessitava de apoio de lideranças politicas 

e sociais do lugar; 
 

D) A criação da cidade Mauriti naquele 

momento foi um ato exclusivamente 

politico, não tendo relações religiosas; 
 

E) A Igreja Católica não teve participação na 

criação de cidades como Mauriti. 

 

17. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Sobre a questão da saúde na cidade de 

Mauriti, a autora Figueiredo afirma: 

“Dr. Oscar, tido e reconhecido como 

baloarte na saúde, pelo empenho e 

desvelo com a saúde publica do 
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município. Atendendo à domicilio, era 

polivalente como enfermeiro, médico, 

dentista, com a permanente 

disponibilidade às famílias.” 

Considerando a analise da situação da 

saúde na cidade de Mauriti nesse 

período, é CORRETO afirmar: 
 
A) Em sua fase inicial não existia na cidade de 

Mauriti um sistema de saúde que viesse a 

atender as diversas necessidades médicas, 

ficando a população contando com a 

capacidade e o compromisso de 

personagens como o Dr. Oscar; 
 

B) O sistema de saúde conseguia funcionar 

para o atendimento das necessidades da 

população; 
 

C) Existia naquele momento organização no 

campo da saúde para o atendimento da 

população em geral em praticamente todas 

as regiões do país; 
 

D) A cidade de Mauriti contava com um 

sistema de saúde da família; 
 

E) Existia naquele momento grande 

quantidade de médicos para atendimento da 

população em geral. 

 

 

18. (CONCURSO MAURITI/2018) São 

distritos do Município de Mauriti: 
 

A) Palestina, Umburanas, Buritizinho; 

B) Buritizinho, Lameiro, Ponta da Serra; 

C) Umburanas, Palestina, Dom Quintino; 

D) Palestina, Umburanas, Gavião; 

E) Umburanas, Buritizinho, Jamacaru. 

 

19. (CONCURSO MAURITI/2018) 

“Mauriti era uma típica cidade 

interiorana que à noite era iluminada 

pelo luar e pela acanhada luz do 

candeeiro abastecido com gás ou óleo, 

lampião, velas.” Mary Hismênia S. D. N. 

de Figueiredo. Analisando essa 

afirmação da autora sobre a eletrificação 

da cidade de Mauriti, marque a opção 

CORRETA: 
 

A) Desde o inicio da sua história a cidade de 

Mauriti sempre contou com rede de 

eletrificação; 
 

B) O sistema de iluminação somente seria 

implantado na cidade de Mauriti em 1948, 

com a chegada do primeiro motor de 

energia que passa a iluminar partes das 

noites mauritienses; 
 

C) Como a produção agrícola era a principal 

atividade econômica, na cidade de Mauriti 

não se teve preocupações para implantar 

uma rede de iluminação; 
 

D) Devido a sua localização geográfica, a 

cidade de Mauriti foi a primeira do Cariri a 

ser beneficiada com a eletrificação; 
 

E) O abastecimento de energia elétrica foi 

incialmente feito em Mauriti pela rede que 

vinha do Estado da Paraíba. 

 

20. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Fazem limites do Município de Mauriti: 
 
A) Milagres, Brejo Santo, Barro, Paraíba, 

Pernambuco; 
 

B) Milagres, Brejo Santo, Barro, Piauí, Rio 

Grande do Norte; 
 

C) Milagres, Brejo Santo, Barbalha, Jardim; 
 

D) Brejo Santo, Porteiras, Jati, São José do 

Belmonte; 
 

E) Brejo Santo, Barro, Paraíba, Caririaçu. 


