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ENSINO MÉDIO 

 

PORTUGUÊS 

 
 

Uma crônica feliz 
(Henrique Araújo; pub. Jornal O Povo. 01:30|13/07/17) 

 

Me perdoem a sinceridade, mas eu acordei 

feliz. Contra todos os prognósticos, era assim 

que me sentia. Feliz e alienígena. Mal abri os 

olhos, e essa onda começou. Mas tinha o 

problema de que não se escreve nada que 

preste com felicidade e ontem era dia de 

escrever, então tratei de me sentir triste. 

 

Mas não durou muito tempo. A felicidade 

ficou puxando o punho da camisa, como 

criança que pede sorvete ou brinquedo novo. 

De todos os sentimentos, esse é o mais 

inconveniente. E ainda atrapalha o azedume da 

gente. Eu gosto de gente azeda, abusada, gente 

que olha e franze a testa. Gente que tem 

sobrolhos. Detesto gente excessivamente feliz, 

que transmite uma bomba atômica de 

“gratiluz” às 7 horas da manhã, varrendo 

quarteirões inteiros com uma ogiva de 

felicidade. 

 

Por exemplo, não entendo gente feliz numa 

fila de supermercado. Por quê? Estamos ali 

esperando pra trocar dinheiro por mercadoria 

ruim, perdendo tempo e vida, escutando uma 

música terrível, cercados por marcas e preços 

fraudulentos numa temperatura que muda 

conforme a porta automática se abre (jato 

quente) ou fecha (refrigerado). Pra piorar, com 

um sistema de som pedindo ao vendedor X pra 

comparecer ao setor Y, tudo mediado por 

códigos motivacionais e numa voz monocórdia 

de quem anuncia o fim do mundo. 

 

E, no entanto, há gente feliz no supermercado. 

É um desses mistérios de Fátima. Pois foi 

assim que me senti ontem: feliz como um ET 

perdido entre gôndolas. Descontente comigo 

mesmo, mas não o suficiente pra ficar triste, 

procurei os jornais. Calculei que nenhuma 

felicidade resiste a uma leitura atenta do 

noticiário do dia. Passei as folhas com calma. 

Me detive na parte policial e, como não 

surtisse efeito, saltei pra política. 

 

Tiro e queda. Reforma trabalhista, Temer, 

Maia, Doria, Aécio, Lei de Uso e Ocupação do 

Solo. Quis esmorecer. Fui perdendo energia à 

medida que as figuras mais notáveis da 

República desfilavam diante dos olhos, felizes 

depois de aprovarem uma medida que dificulta 

a vida de quem ainda não tem trabalho. Me 

alegrei porque tinha conseguido ficar triste.  

 

Mas, pra minha decepção, isso passou logo, e 

comecei a me sentir triste por estar alegre 

novamente. Então li notícias sobre a explosão 

de homicídios em Fortaleza. Nada. Conferi o 

resultado no futebol: Ceará derrotado. Dei uma 

espiada na Mega Sena: não fui sorteado. 

 

Resolvi apelar. Abri o Facebook: muita gente 

feliz, de férias e feliz, o que é duplamente 

irritante. Triplamente se a pessoa está feliz, de 

férias e na Praia de Iracema postando fotos do 

céu ao entardecer. Quer coisa mais brega que 

gente aplaudindo o por do sol ou escutando 

música tocada num piano branco? Que 

felicidade sobrevive a um piano branco à beira 

mar? 

 

A minha, pensei. Porque continuava feliz. A 

reforma tinha passado, o empresariado local 

estava fatiando a cidade com emendas prestes 

a serem aprovadas na Câmara Municipal e 

ninguém dava um pio, um heliponto seria 

instalado no espigão do aterro, o futebol local 

só decepcionava, a praia estava ruim pra 

banho, os amigos mantinham-se calados sobre 

o atraso do edital da cultura, o Estoril agora 

era uma repartição, a biblioteca pública 
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continuava fechada, mas havia muitas razões 

pra gente estar feliz. Era assim que me sentia. 

Inexplicavelmente feliz.  

 

Como um ET. 

 

01. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Sobre o texto, é correto afirmar: 
 

A) A mensagem principal do texto é que o 

autor amanheceu feliz e não consegue 

escrever nesse estado; 
 

B) Apresentando uma série de situações que 

entristecem as pessoas, o cronista nos 

convida a reflexão das nossas posturas e 

comportamentos na contemporaneidade; 
 

C) O texto se caracteriza por ser totalmente 

ficcional, pois não apresenta qualquer 

relação com a vida real; 
 
D) O texto mostra que a vida é uma mistura de 

coisas alegres e tristes; 
 
E) Apresentando uma linguagem rebuscada e 

com total obediência às regras gramaticais, 

o texto fala do cotidiano de uma pessoa 

comum. 

 

02. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Dado o fragmento a seguir, marque a 

opção em que apresente o sentido da 

palavra em destaque: 

Detesto gente excessivamente feliz, que 

transmite uma bomba atômica de 

“gratiluz” às 7 horas da manhã, varrendo 

quarteirões inteiros com uma ogiva de 

felicidade. 
 

A) Rajada; 

B) Explosão; 

C) Projétil; 

D) Feição; 

E) Sintoma. 

 

03. (CONCURSO MAURITI/2018) De 

acordo com as ideias do texto, a 

felicidade é: 
 

A) Um sentimento comum; 

B) Parceira da escrita; 

C) Uma constante no cotidiano; 

D) Suprir as necessidades; 

E) Independente do externo. 

 

04. (CONCURSO MAURITI/2018) A 

relação existente entre a ideia da última 

oração do primeiro e o início do segundo 

parágrafo, é de: 
 

A) Continuidade; 

B) Conclusão; 

C) Contradição; 

D) Afirmação; 

E) Adição. 

 

05. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Dado o fragmento: Por exemplo, não 

entendo gente feliz numa fila de 

supermercado. Sintaticamente, o termo 

em destaque é: 
 

A) O sujeito; 

B) O predicativo do sujeito; 

C) Núcleo do predicativo do objeto; 

D) Complemento nominal; 

E) Objeto direto. 
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06. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Utilize o código a seguir, em seguida, 

marque a opção correta: 
 

I – parônimo; 

II – homógrafo; 

III – homófono; 

IV – homônimo perfeito; 
 
(   ) ratificar (confirmar) e retificar (corrigir); 

(   ) caminho (substantivo) e caminho (verbo); 

(   ) acender (atear) e ascender (subir); 

( ) concertar (harmonizar) e consertar 

(reparar); 

(   ) colher (verbo) e colher (substantivo); 

(   ) cedo (verbo) e cedo (advérbio de tempo). 
 

A) I; II; III; IV; IV; I; 

B) I; IV; III; III; II; IV; 

C) IV; III; II; II; I; IV; 

D) III; I; IV; IV; II; III; 

E) II; I; II; I; IV; I; III. 

 

07. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Dada a sequência a seguir, marque a que 

não aparece desvio de escrita: 
 

A) Elichir; bochecha; quizeram; atualizar; 

B) Elixir; bochecha; quiseram; atualizar; 

C) Elixir; boxexa; quiseram; atualisar; 

D) Elixir; bochecha; quizeram; atualizar; 

E) Elixir; bochecha; quizeram; atualizar. 

 

08. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Marque a opção correta em relação à 

flexão dos substantivos compostos: 
 

A) Couves-flores; amor-perfeitos; guarda-

roupas; altos-falantes; 
 

B) Couves-flor; amores-perfeitos; guardas-

roupas; altos-falantes; 
 

C) Couves-flor; amor-perfeitos; guardas-

roupas; altos-falantes; 
 

D) Couves-flores; amor-perfeitos; guarda-

roupas; altos-falantes; 
 

E) Couves-flores; amores-perfeitos; guarda-

roupas; alto-falantes. 

 

09. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Relacione a coluna a seguir com o 

seguinte código: 
 

B – para substantivo biforme; 

S – para substantivo sobrecomum; 

C - para substantivo comum de dois; 

E - para substantivo epiceno. 
 
(  ) Constituir advogado para o caso atual; 

(  ) É de responsabilidade dos pais, educar e 

proteger a criança; 

(  ) A luta contra o mosquito da dengue deve 

ser constante; 

(  ) O candidato agrediu o jornalista;  

(  ) Fui ao banco procurar o gerente 

(  ) A mulher amparou-se no cônjuge. 
 
A) S; E; S; B; B; E; 

B) C; C; B; S; S; E; 

C) S; C; C; E; S; B; 

D) B; S; E; C; C; S; 

E) S; C; E; B; S; C; 

 

10. (CONCURSO MAURITI/2018) Em 

obediência às regras de flexão dos 
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substantivos, assinale a alternativa em 

que aparece erro: 
 

A) Mandachuvas; alto-falantes; pontapés; 
 

B) Beija-flores; girassóis; segundas-feiras; 
 

C) Amores-perfeitos; pontapés; fidalgos; 
 

D) Mandachuvas; licenças-prêmios; segundas-

feiras; 
 

E) Frutas-cores; altos-falantes; mandachuvas; 

 

11. (CONCURSO MAURITI/2018) No 

excerto a seguir, identifique o termo em 

destaque: Me perdoem a sinceridade. 
 

A) Pronome oblíquo com a função sintática de 

objeto indireto; 
 

B) Pronome oblíquo com a função sintática de 

objeto direto; 
 

C) Pronome pessoal reto com a função de 

complemento nominal; 
 

D) Partícula expletiva com a função de adjunto 

adnominal; 
 

E) Pronome pessoal com a função sintática de 

sujeito. 

 

12. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Assinale a opção em que aparece erro de 

regência verbal: 
 

A) Os meus familiares assistiram em Belo 

Horizonte; 
 

B) Não deixe de assistir ao debate dos 

candidatos; 
 

C) O enfermeiro assistia com carinho os 

doentes; 
 

D) Quero assistir essa novela; 
 

E) Assisto em Mauriti desde sempre.  

13. (CONCURSO MAURITI/2018) Das 

orações a seguir, indique aquela que não 

se adequa ao uso da preposição “a”: 
 

A) A família está ávida --- boas notícias do 

médico; 
 

B) A programação é proibida --- menores de 

dezoito anos; 
 

C) O companheirismo é essencial --- boa 

convivência; 
 

D) O espetáculo é agradável ---- alma; 
 

E) Os jovens estão indiferentes --- tudo. 

 

14. (CONCURSO MAURITI/2018) Veja 

a afirmação: Já ___ anos, ___ neste 

espaço criança e animais brincando. 

Hoje, só ___ silêncios e sentimentos de 

abandono. 
 

A) Fazem; haviam; existem; 

B) Fazem; havia; existe; 

C)  Faz; havia; existe; 

D) Faz; havia; existem; 

E) Faz; haviam; existe; 

 

15. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Assinale a opção que apresenta 

obediência à norma culta: 
 

A)  Se houvesse mais pessoas honestas, não 

existiriam tantos problemas por justiça; 
 

B) É precaríssima as condições da escola. 
 

C) Não veio daí os males sofridos pela 

sociedade brasileira; 
 

D) Houveram dificuldades para eu encontrar o 

endereço; 
 

E) Revistas, novelas, boas conversas, nada o 

tiravam da apatia.  
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

16. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Completando 30 anos, a Constituição 

Federal Brasileira foi elaborada em meio 

a calorosas e importantes manifestações 

realizadas no período final do Governo 

Militar no Brasil. Desde o seu processo 

de elaboração e com a sua promulgação a 

Constituição de 1988 é conhecida como: 

A) A Constituição Pluripartidária; 

B) A Constituição Revolucionária; 

C) A Constituição Cidadã; 

D) A Constituição Democrática; 

E) A Constituição de Ulisses Guimarães.   

 

17. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Considerada a maior investigação 

realizada até hoje no Brasil, a Operação 

Lava Jato teve o seu inicio em março de 

2014 e já cumpriu mandatos judiciais, 

prisões preventivas, conduções 

coercitivas, mandatos judiciais, busca e 

apreensão. Marque a opção que aponta 

os objetos de investigação da Operação 

Lava Jato: 

A) Esquemas de ocupações irregulares de 

terras indígenas e fronteiras agrícolas; 

B) Desvio de merenda escolar; denuncias de 

não cumprimento da lei de responsabilidade 

fiscal; 

C) Desvio de dinheiro envolvendo a Petrobras, 

políticos e empreiteiras; corrupção ativa e 

passiva, recebimento de vantagens 

indevidas, obstrução da justiça, entre 

outros; 

D) Esquemas de roubo de cargas, e assaltos a 

bancos, especialmente a caixas eletrônicos; 

E) Esquemas de sonegação fiscal e evasão de 

divisas, corrupção de fiscalização de 

produtos como a carne. 

 

18. (CONCURSO MAURITI/2018) O 

presidente da República assinou no dia 

16 de fevereiro, um decreto para realizar 

uma intervenção federal no estado do 

Rio de Janeiro. A medida também foi 

aprovada pela Câmara dos Deputados e 

pelo Senado tem como objetivo “por 

termo a um grave comprometimento da 

ordem pública no Estado.” Sobre a 

Intervenção Federal no Rio de Janeiro 

marque a alternativa correta: 

A) Trata-se de uma ação inconstitucional, pois 

não é previsto em nenhum artigo da 

Constituição Federal; 

B) A intervenção não tem nenhuma 

justificativa, pois é configurada como 

violação à autonomia dos Estados da 

Federação. A medida aceitável e prevista 

seria a de Estado de Sítio; 

C) Trata-se de uma medida do Governo 

Federal, prevista no artigo 34 da 

Constituição Federal que prevê um poder 

excepcional da União para intervir nos 

Estados ou no Distrito Federal em casos 

emergenciais, como é o caso da Segurança 

Pública no Rio de Janeiro; 

D) Com a Intervenção Federal, foi a primeira 

vez que as Forças Armadas ocuparam o Rio 
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de Janeiro, fato inédito no Estado desde à 

época do Brasil Colonial; 

E) A Intervenção Federal no Rio de Janeiro 

teve – e tem – unicamente claras 

motivações politicas partidárias, na medida 

em que esse Estado figurou como forte 

oposicionista do atual governo. 

 

19. (CONCURSO MAURITI/2018) Em 

uma das canções de referencia da 

Tropicália, Caetano Veloso expõe os 

seguintes versos:  

 

“No pulso esquerdo o bang-bang 

Em suas veias corre 

Muito pouco sangue 

Mas seu coração 

Balança um samba de tamborim [...] 

 

Viva Iracema ma, ma 

Viva Ipanema ma, ma, ma, ma...” 

 

Considerando a análise desses versos, 

marque a alternativa correta: 

 

A) Por misturar elementos desconexos e sem 

sentido, a Tropicália não estava interessada 

em tratar de nenhuma questão específica; 

 

B) A única preocupação do autor era o encaixe 

com a métrica para o uso da licença poética 

com a sonoridade, constituindo-se assim em 

uma mensagem sem vínculo com a vida 

politica e social do Brasil naquele 

momento; 

 

C) A critica do autor é dirigida de forma 

negativa para o livro Iracema e o Bairro de 

Ipanema; 

 

D) A linguagem única do movimento da 

tropicália era a do diálogo exclusivo com a 

cultura nacional brasileira; 

 

E) Ao propor relações entre diversos 

elementos aparentemente desconexos a 

tropicália estava propondo outra estética 

que criticava os parâmetros tradicionalistas 

da cultura nacional e mundial. 

 

20. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Tratando de elementos de vinculação 

com aspectos da realidade do Brasil 

contemporâneo, algumas produções 

cinematográficas brasileiras 

conquistaram aceitação e aprovação do 

público em geral e da crítica 

especializada. Como exemplos dessas 

produções podemos citar filmes como 

“Cidade de Deus” e “Tropa de Elite”. 

Marque a opção que trata dos aspectos 

da realidade brasileira explorados nessas 

produções do cinema nacional: 

 

A) Desemprego e violência contra a mulher; 

B) Intolerância religiosa e feminicidio; 

C) Segurança Pública e violência urbana; 

D) Conflitos políticos e discriminação sexual; 

E) Falências de empresas e crise no sistema de 

saúde pública.  

 

21. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Realizada a cada quatro anos, os Jogos 

Olímpicos da Era Moderna mobilizam as 

atenções do mundo. Marque a opção 

correta para o país onde foram 

realizados os Jogos Olímpicos de 2016:  
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A) Coréia do Sul; 

B) Brasil; 

C) Japão; 

D) França; 

E) Estados Unidos. 

 

22. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Segundo dados apontados pelo Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – 

IDEB , o Estado do Ceará apresenta as 

24 melhores Escolas Públicas do Ensino 

Fundamental e 77 das Escolas Públicas 

mais bem colocadas no País. Marque a 

alternativa correta para os fatores que 

explicam essa condição da Educação no 

Estado do Ceará: 

 

A) O Estado montou um modelo que unifica 

todos os municípios, com material didático 

próprio, investiu em formação de 

professores e incentivou melhores 

resultados com maiores repasses para 

escolas e municípios; 

 

B) O Estado descentralizou as ações, 

incentivando que cada município 

organizasse uma política em educação 

independente, cortou propostas de formação 

para os professores e não estimulou 

melhores resultados; 

 

C) O Estado do Ceará passou a copiar os 

modelos que foram organizados em outros 

Estados, o que incluiu o uso de livros 

didáticos e treinamento de professores em 

outras regiões; 

 

D) O Estado do Ceará implementou uma 

politica de regionalização do seu território 

onde cada região desenvolve um modelo 

próprio e autônomo, com professores locais 

gerindo as ações, com metodologias 

específicas para sua cidade e as decisões 

acerca dos investimentos partindo dos 

gestores municipais sem a necessidade de 

pactos ou consultas; 

 

E) O Estado do Ceará organizou o sistema 

para que não fosse necessário o aumento de 

recursos aplicados em educação, 

especialmente com relação à formação de 

professores e investimento em estrutura. 

 

23. (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre o 

tema do desenvolvimento urbano 

brasileiro marque a alternativa correta: 

 

A) Com o acentuado processo de criação de 

regiões metropolitanas a densidade 

demográfica no Brasil tem apresentado 

taxas cada vez menores de crescimento; 

 

B) As regiões do Brasil que apresentam maior 

concentração de habitantes são a Centro 

Oeste e a Norte; 

 

C) Os dados de pesquisa demonstram que o 

Brasil apresenta uma distribuição da 

população de forma homogênea em todo o 

território nacional; 

 

D) A maior concentração de habitantes na 

região sudeste reflete a centralização das 

atividades econômicas, em claro 

desequilíbrio nas atividades produtivas no 

país; 

 

E) As crescentes ações de reforma agrária no 

Brasil explicam a maior concentração 

urbana na região sudeste. 
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24.  (CONCURSO MAURITI/2018) 

Sobre localização do Brasil marque 

alternativa correta: 

 

A) O Brasil é localizado totalmente no 

hemisfério norte; 

 

B) O Brasil é banhado a leste pelo Oceano 

Pacífico; 

 

C) O Brasil é localizado no Continente 

Americano, sendo banhado pelo Oceano 

Atlântico ao oeste e Oceano Pacífico ao 

leste; 

 

D) O Brasil está situado na América do Sul 

sendo banhado a leste pelo Oceano 

Atlântico; 

 

E) O Brasil é localizado na América Central 

sendo banhado a leste pelo Oceano 

Atlântico e a oeste pelo Oceano Pacífico. 

 

25. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Estados da Região Nordeste, EXCETO: 

 

A) Alagoas, Bahia, Maranhão; 

B) Paraíba, Pernambuco, Piauí; 

C) Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia; 

D) Ceará, Pernambuco, Paraíba. 

E) Rio Grande do Norte, Sergipe, Pará. 

 

26.  (CONCURSO MAURITI/2018) O 

Ceará tem enfrentado diversos 

problemas ambientais. Marque a 

alternativa correta sobre os problemas 

ambientais no Estado do Ceará. 

 

A) Graças ao desenvolvimento de politicas em 

educação ambiental e ao trabalho efetivo de 

significativo número de agentes de 

fiscalização, a Área de Proteção Ambiental 

do Araripe tem conseguido controlar e 

mesmo diminuir significativamente os 

crimes ambientais; 

 

B) Com a ausência de políticas e programas 

em educação ambiental e com a pouca 

fiscalização, a Área de Proteção Ambiental 

do Araripe tem sido alvo crescente de 

crimes ambientais como as queimadas e a 

retirada de madeira nativa; 

 

C) Com o aumento de investimentos para as 

áreas de preservação ambiental e os 

esforços dos governos federal e estadual o 

processo de desertificação ficou sob 

controle no Ceará e já se encontra em 

andamento a recuperação de áreas de 

florestas no Estado; 

 

D) Diferente de áreas do interior do Estado, o 

litoral cearense não apresenta problemas 

ambientais relevantes; 

 

E) Em ação conjunta com os Estados do Piauí, 

Paraíba e Pernambuco, o Ceará tem 

conseguido um efetivo controle sobre a área 

da Chapada do Araripe, impedindo crimes 

ambientais e incentivando a melhor 

ocupação do território. 

 

27. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Utilizando diversos meios como revistas, 

jornais e televisão, os chamados 

“governos das mudanças” no Ceará 

realizaram grandes investimentos em 

marketing, chegando a apoiar a 

realização da telenovela “Tropicaliente”, 
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exibida em 1994. Esses investimentos 

tinham como objetivo: 

 

A) A produção de uma imagem positiva do 

Estado do Ceará, exibindo a sua estrutura 

turística, sua indústria e sua modernidade; 

 

B) A criação de politicas publicas no Ceará 

para maior disseminação do cinema e da 

televisão no Estado; 

 

C) A consolidação do regime dos coronéis no 

poder politico do Estado como responsáveis 

pelo processo de modernização econômica 

e administrativa; 

 

D) A consolidação do Estado do Ceará como 

grande centro cultural, com destaque no 

cinema, na música e na televisão, fatores 

que fizeram as atividades econômicas 

crescerem muito desde os governos das 

mudanças; 

 

E) A divulgação do Ceará como região de 

valores democráticos e financeiros, se 

afirmando como grande produtor de 

artesanato e centro acadêmico. 

 

28. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Segundo 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) A origem do município de Mauriti está 

vinculada a construção da Capela de N. Sra. 

da Conceição, padroeira da cidade, o que 

expressa sua condição de religiosidade 

católica em sua fundação; 

 

B) Ainda que existissem fatores de ordem 

religiosa, os sujeitos históricos do momento 

da fundação da cidade de Mauriti não 

estavam relacionados com o Catolicismo; 

 

C) Na região da criação da cidade de Mauriti 

não existiram relações entre os poderes 

políticos e econômicos e a Igreja Católica; 

 

D) A criação da cidade Mauriti naquele 

momento foi um ato exclusivamente 

politico, não tendo relações religiosas; 

 

E) Como nos casos de todas as cidades do 

Cariri Cearense, a Igreja Católica não teve 

nenhuma participação ou influência na 

fundação da cidade de Mauriti. 

 

29. (CONCURSO MAURITI/2018) 

“Século XVII – conta-se que por aqui 

chegaram os índios das tribos Tapuias, 

Tupiniquins e mais tarde os Guanaces. 

Portugueses que aqui também chegaram 

instalaram-se às margens da lagoa do 

Quichese.” Mary Hismênia S. D. N. de 

Figueiredo. Considerando essa 

afirmação, marque a alternativa correta: 

 

A) O povoamento inicial da região onde se 

encontra o município de Mauriti foi feito 

exclusivamente por comunidades 

portuguesas; 

 

B) Os grupos portugueses que chegaram à 

região do município de Mauriti 

encontraram um território totalmente 

desabitado; 
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C) Em suas origens o município de Mauriti 

teve como povoadores iniciais os grupos 

indígenas e europeus; 

 

D) O povoamento do território do município 

de Mauriti foi realizado a partir das 

migrações de grupos africanos e asiáticos; 

 

E) O povoamento do território do município 

de Mauriti é muito recente, tendo o seu 

inicio em menos de um século. 

 

30. (CONCURSO MAURITI/2018) 

“Atividade econômica – desde seus 

primórdios, Mauriti teve como base a 

agricultura e pecuária (bovinos, suínos e 

caprinos). Solo fértil  e o trabalho do 

homem do campo marcaram a cultura 

agrícola no cultivo do arroz, feijão, 

milho, mandioca, algodão e outros. 

Ainda, funcionavam nas fazendas, com 

tração animal (Bois) os históricos 

engenhos que, em épocas de moagens, 

atraíam pessoas.” Mary Hismênia S. D. 

N. de Figueiredo. Considerando esses 

relatos da autora sobre o 

desenvolvimento das atividades 

econômicas no município de Mauriti 

marque opção correta: 

 

A) As atividades econômicas desenvolvidas 

em Mauriti estavam em sintonia com o seu 

entorno geográfico, sendo atividades 

comuns aos municípios do Cariri Cearense 

em seus inicios; 

 

B) Diferente dos demais municípios do Cariri 

Cearense, Mauriti teve suas atividades 

econômicas iniciais baseadas na indústria; 

 

C) Por não ter atividades econômicas voltadas 

para a produção de alimentos, o município 

de Mauriti sempre teve que importar 

alimentos como o arroz, o feijão, o milho e 

até mesmo a carne; 

 

D) O município de Mauriti nunca se constituiu 

em local de produção, representando um 

entreposto comercial, sendo o comércio a 

sua principal atividade econômica desde 

seus primórdios; 

 

E) Desde seus primórdios o município de 

Mauriti é identificado como polo de 

artesanato e turismo, suas principais fontes 

de renda e fator de desenvolvimento 

econômico destacado em sua estrutura 

urbana e rural. 

 

31. (CONCURSO MAURITI/2018) “Em 

1963 chegou a Mauriti Pe. Argemiro 

Rolim, de saudosa e venerada memória 

que construiu o Hospital e Maternidade 

São José (16.08.1975). As famílias de 

Mauriti ganham com isto um dos 

valorosos respaldos da municipalidade.” 

Mary Hismênia S. D. N. de Figueiredo. 

Considerando a afirmação da autora 

sobre a história da saúde em Mauriti 

marque a opção correta: 

 

A) O município de Mauriti tem a sua origem 

vinculada ao surgimento de hospitais e 

sistemas de saúde que atraíam as famílias 

para receber assistência não ofertada pelos 

poderes políticos; 

 

B) Graças aos esforços e empenho de diversos 

grupos políticos a cidade de Mauriti 

realizou desde o seu inicio a estruturação de 

sistema público de saúde, vindo a se refletir 

na trajetória histórica do município; 
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C) A cidade de Mauriti veio a implantar 

hospitais e sistemas de saúde a partir de 

inicio do século XX, e isso graças à 

iniciativa da instituição religiosa católica; 

 

D) Contando com o apoio e inciativa de 

membros da Igreja Católica, a cidade de 

Mauriti criava já na segunda metade do 

século XX as suas primeiras estruturas de 

assistência à saúde como o Hospital e a 

Maternidade; 

 

E) Com relação ao tema da saúde se percebe 

que esse foi tratado de forma exclusiva 

pelos poderes econômicos e políticos de 

Mauriti, pois a Igreja Católica no município 

se dedicou exclusivamente à construção de 

Igrejas e Santuários. 

 

32. (CONCURSO MAURITI/2018) 

“Contudo, pelos idos de 1884 foi criada a 

primeira escola dirigida pelo Prof. Ant° 

Firmino de Souza, não se tem 

conhecimento mais profundo acerca das 

professoras que atuaram. Em 1886 o 

governo Imperial criou mais duas escolas 

dirigidas pelas professoras Maria 

Ferreira Araújo e Angélica da Costa.” 

Mary Hismênia S. D. N. de Figueiredo. 

Considerando as afirmações da autora 

do texto, é correto afirmar: 

 

A) As primeiras escolas em Mauriti foram 

implantadas a partir da República no Brasil; 

 

B) As escolas em Mauriti estavam desde o seu 

inicio voltadas para a formação técnica 

comercial, principal atividade econômica 

do município em seu inicio; 

 

C) No final do século XIX, durante o Brasil 

Imperial, foram fundados os primeiros 

estabelecimentos de educação de Mauriti; 

 

D) As escolas em Mauriti estavam desde o seu 

inicio voltadas para a formação técnica 

industrial, principal atividade econômica do 

município em seu inicio; 

 

E) Durante o século XIX a educação não foi 

contemplada em Mauriti. 

 

33. (CONCURSO MAURITI/2018) São 

distritos do Município de Mauriti: 

 

A) Tabocas, Tipi, Cacheiras, Sítio Fundão; 

B) Lameiro, Grangeiro, Belmonte, 

C) Sítio Gavião, Jamacaru, Riacho Seco, 

D) Rosário, Palestina, Coité; 

E) Palestina, Coité, São Miguel. 

 

34. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Fazem limites com o município de 

Mauriti: 

 

A) Brejo Santo, Milagres, Barro, Paraíba, 

Pernambuco; 

 

B) Crato, Barbalha, Juazeiro do Norte, 

Caririaçu, Milagres; 

 

C) Paraíba, Pernambuco, Juazeiro do Norte, 

Barbalha, Milagres; 

 

D) Brejo Santo, Milagres, Barro, Paraíba, 

Piauí; 

E) Barbalha, Milagres, Barro, Paraíba, Rio 

Grande do Norte. 
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35. (CONCURSO MAURITI/2018) 

População de Mauriti. Sobre a população 

do município de Mauriti marque a opção 

correta: 

 

A) É a maior da região do Cariri Cearense, 

sendo distribuída em 70% na zona urbana e 

30% na zona rural; 

 

B) É a quarta maior da região, sendo 

distribuída em 70 % na zona rural e 30% na 

zona urbana; 

 

C) É a menor dentre os municípios do Cariri 

Cearense, e está majoritariamente habitando 

a zona rural; 

 

D) É a quarta maior da região, sendo 

distribuída de forma equivalente nas zonas 

rural e urbana; 

 

E) Por ter uma área total relativamente 

pequena, o município abriga cerca de 80% 

de sua população na zona urbana. 

 

 

36. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Destaca-se como pontos turísticos do 

Município de Mauriti, EXCETO: 

 

A) Sítio Arqueológico Pedra da Letra; 

 

B) Açude Quixabinha; 

 

C) Vaquejadas de Mauriti; 

 

D) Equipamentos turísticos: Sorema clube; 

Pingo d’agua, Palhoça; 

 

E) Cachoeiras do Rio dos Javalis. 

 

37. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Sobre a localização geográfica do 

Município de Mauriti marque a opção 

correta: 

 

A) Localizado na região sul do Ceará, na zona 

fisiografica do Cariri; 

 

B) Localizado na região sul do Ceará, na zona 

fisiografica do Inhamuns; 

 

C) Localizado na região centro-meridional do 

Ceará, na zona da mata; 

 

D) Localizado na região centro-sul do Ceará, 

na zona do Maciço do Araripe; 

 

E) Localizado na Região centro-oeste do 

Ceará, na zona do Araripe. 

 

 

38. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Entendendo que o exercício da cidadania 

implica a ação e a postura que considere 

a plena consciência de direitos e deveres, 

além de elementos de solidariedades que 

devem ser postos à serviço do bem 

comum, estarão em exercício da 

cidadania os sujeitos que: 

A) Negociarem seus votos a partir de 

promessas feitas por candidatos a cargos 

políticos para fazerem pavimentações de 

ruas, construção de postos de saúde ou 

promessas de emprego para familiares; 

B) Por causa de uma emergência pessoal 

estacionar o veículo sobre a faixa de 

pedestres visando ser atendido mais 

rapidamente; 
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C) Mesmo quando indicado o racionamento de 

água por conta do desabastecimento, fazer 

limpeza de calçadas e lavagens de ruas com 

o uso de água potável, pois se considera que 

em sua rua específica a água não falta; 

D) Como os vizinhos já fizeram, também 

realizar o uso de aparelhos de som de alta 

potência em sua rua ou bairro, com festas 

que atravessam à madrugada, não 

considerando os limites de som e de horário 

regulamentados; 

E) Ter atenção e cuidados de conservação com 

as áreas de convivência dos seus bairros e 

ruas como praças, parques, áreas de 

esportes e lazer e jardins. 

 

 

39. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Segundo a Secretaria das Cidades do 

Estado do Ceará, “O conjunto urbano da 

Região Metropolitana do Cariri (RMC) 

está situado a uma distância média de 

600 km das duas metrópoles regionais 

nordestinas mais próximas, Fortaleza e 

Recife. As três cidades principais 

(Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha) 

mantêm vínculos estreitos tanto em 

termos de proximidade territorial quanto 

relacional, sobretudo pela relação de 

complementaridade socioeconômica no 

Cariri cearense.” São municípios que 

compõem a Região Metropolitana do 

Cariri: 

 

A) Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Iguatu; 

 

B) Barbalha, Jardim, Missão Velha, Exu; 

 

C) Missão Velha, Caririaçu, Farias Brito, 

Várzea Alegre; 

D) Várzea Alegre, Iguatu, Exu, Juazeiro do 

Norte; 

 

E) Crato, Farias Brito, Barbalha, Missão 

Velha. 

 

 

40. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Sobre os problemas relacionados à taxa 

de desemprego no Brasil, assinale a 

alternativa ERRADA: 

 

A) Com a inserção crescente das mulheres no 

mercado de trabalho verifica-se que as taxas 

de desemprego vêm caindo, fortalecendo 

assim a economia brasileira; 

 

B) Segundo demonstram as pesquisas, as 

reduções das taxas de desemprego estão 

relacionadas com o maior número de 

pessoas que deixaram de procuram 

trabalho, que são nomeados como 

“desalentados”; 

 

C) Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), o desemprego é mais 

forte na Região Nordeste e mais baixo na 

Região Sul; 

 

D) Os fatores de desequilíbrio social com 

relação ao emprego e a renda prejudicam a 

estabilização econômica e o 

desenvolvimento no Brasil; 

 

E) Frente aos avanços tecnológicos da 

sociedade moderna, poucos trabalhadores 

têm a formação e a qualificação adequadas 

para atender ao mercado de trabalho. 

 


