
_______________________________________________________________________________________ 
 

  

Concurso para provimento de cargos da Prefeitura de Mauriti – Data: 20/01/2019 

 

1 

ENSINO MÉDIO 

 

PORTUGUÊS 

 

 

A Volta da Asa Branca 

 

Já faz três noites 

Que pro norte relampeia 

A asa branca 

Ouvindo o ronco do trovão 

Já bateu asas 

E voltou pro meu sertão 

Ai, ai eu vou me embora 

Vou cuidar da plantação 
 
A seca fez eu desertar da minha terra 

Mas felizmente Deus agora se lembrou 

De mandar chuva 

Pra esse sertão sofredor 

Sertão de mulher séria 

De homem trabalhador 
 
Rios correndo 

As cachoeira tão zoando 

Terra molhada 

Mato verde, que riqueza 

E a asa branca 

Tarde canta, que beleza 

Ai, ai, o povo alegre 

Mais alegre a natureza 
 
Sentindo a chuva 

Eu me recordo de Rosinha 

A linda flor 

Do meu sertão pernambucano 

E se a safra 

Não atrapalhar meus planos 

Que que há, o seu vigário 

Vou casar no fim do ano. 

(Zé Dantas) 

 

 

01. (CONCURSO MAURITI/2018) O 

texto acima, do compositor Zé Dantas, 

ficou conhecido pela voz de Luiz 

Gonzaga e se caracteriza por ser, junto 

de Asa Branca, o símbolo da saga 

nordestina porque: 
 

A) É um mero retrato da voz do caboclo; 

B) Reflete a obra de Luiz Gonzaga; 

C) Demonstra o fluxo migratório do sertanejo; 

D) Assim o povo quis; 

E) Reflete o ritmo do nordestino. 

 

02. (CONCURSO MAURITI/2018) Os 

quatro primeiros versos falam de um 

fenômeno muito esperado na Região 

Nordeste, principalmente para aqueles 

que estão diretamente envolvidos com 

setor primário da produção. 

Estabelecendo a relação texto – contexto, 

tal fenômeno é passível de acontecer em: 
 

A) Agosto; 

B) Outubro; 

C) Julho; 

D) Junho; 

E) Janeiro. 

 

03. (CONCURSO MAURITI/2018) Ao 

dizer que se lembra de Rosinha sentindo 

a chuva, o poeta nos permite inferir que: 
 

A) Há uma fusão do sujeito às condições 

climáticas; 
 

B) O casamento depende dos preparativos para 

a festa; 
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C) Rosinha espera pacientemente pelo amado; 
 

D) Voltar ao sertão trouxe a saudade de um 

amor antigo; 
 

E) Certamente o casamento acontecerá. 

 

04. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Observe o fragmento e responda o que se 

pede a seguir: A seca fez eu desertar da 

minha terra\Mas felizmente Deus agora se 

lembrou\De mandar chuva\Pra esse sertão 

sofredor... Dadas as palavras a seguir, 

marque a que tem a mesma forma plural 

do termo em destaque: 
 

A) Botão; 

B) Benção; 

C) Órgão; 

D) Capitão; 

E) Pão. 

 

05. (CONCURSO MAURITI/2018) Na 

construção: Rios correndo\ As cachoeira 

tão zoando... os termos em destaque, ao 

retratar a fala do sertanejo,  apresentam 

um desvio da Norma Culta da língua no 

que diz respeito à concordância nominal. 

Das opções a seguir, marque a que 

apresenta erro: 
 

A) As mãos trêmulas mostravam o estado em 

que se encontrava; 
 

B) Encontrei caídas a cerca e os mourões; 
 

C) Corrida é bom para a saúde; 
 

D) Os jovens tinham algo de estranho; 
 

E) A beleza e a inteligência sertaneja. 

06. (CONCURSO MAURITI/2018) Que 

que há, o seu vigário\Vou casar no fim do 

ano.Acentua-se pela mesma regra da 

palavra em destaque: 
 

A) Relâmpago; 

B) País; 

C) Heróis; 

D) Série; 

E) Lâmpada. 

 

07. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Observe os versos a seguir, em seguida 

responda o que se pede: Rios correndo\As 

cachoeira tão zoando. O termo em 

destaque apresenta certa dificuldade 

para aqueles que se expressam na língua 

escrita, devido à correta grafia das 

palavras. Das opções a seguir, marque a 

que apresenta erro de escrita: 
 

A) Enchugar; 

B) Cheque; 

C) Brocha; 

D) Cocho; 

E) Tachar. 

 

08. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Indique em qual frase o uso da vírgula 

está incorreto. 
 

A) Luiz Gonzaga, o rei do Baião, foi eleito o 

Pernambucano do Século. 
 

B)  Cansado da vida que tinha, o sertanejo 

decidiu que estava na hora de retornar. 
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C) Rosinha, é a mais linda flor do sertão 

pernambucano. 
 

D) Estão retornando a terra natal, grande parte 

dos sertanejos e os pássaros nativos. 
 

E) Rosinha, quer casar comigo? 

 

09. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Observe o excerto: Procure arrumar a 

máquina que você quebrou e costurar a 

roupa que vai usar, do contrário não vai 

participar da festa promovida pelos 

parentes. As palavras destacadas podem 

ser substituídas por: 
 

A) Consertar, coser, se não; 

B) Consertar, coser, senão; 

C) Concertar, coser, se não; 

D) Consertar, cozer, senão; 

E) Concertar, cozer, senão. 

 

10. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Marque a alternativa que completa 

corretamente as lacunas das frases a 

seguir: 
 

I. Ele saiu logo daqui e ninguém sabe o 

..............; 

II. Nomearam-no ................? 

III. ......................... saístes? 

IV. Há muito êxodo rural ...................... 

faltam políticas pública eficazes. 
 

A) Por que, por quê, porquê, porque; 

B) Porquê, porquê, por que, por quê; 

C) Por quê, por que, porquê, porque; 

D) Pórque, porquê, por quê, por que; 

E) Porquê, por quê, por que, porque. 

 

11. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Alguns substantivos se caracterizam por 

não se flexionarem em gênero sendo 

chamados de substantivos uniformes. 

Estes substantivos podem ainda ser 

classificados em comuns de dois gêneros, 

sobrecomuns e epicenos. No versos: A asa 

branca\Ouvindo o ronco do trovão\Já 

bateu asas\E voltou pro meu sertão, o 

termo em destaque, na flexão de gênero, 

é classificado como: 
 

A) Biforme; 

B) Epiceno; 

C) Comum de dois; 

D) Sobrecomum; 

E) Mudança de significado. 

 

12. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Marque a alternativa em que aparece 

erro na divisão silábica: 
 

A) pneu-má-ti-co;  

B) a-bran-dar; 

C) sub-lin-gu-al; 

D) ab-rup-to; 

E) quais-quer. 

 

13. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Segundo as normas gramaticais, o verbo 

assistir apresenta várias regências e 

significados. Dadas as opções a seguir, 

marque a que apresenta erro: 
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A) O sertanejo assiste ao prenúncio de um bom 

inverno; 
 

B) Rosinha assiste no sertão; 
 

C) O sertanejo apresentou os benefícios que 

lhe assistiam; 
 

D) Todos assistiram a volta da asa branca; 
 

E) Assiste a você voltar de vez para o sertão.  

 

14. (CONCURSO MAURITI/2018) Das 

alternativas a seguir, marque a que 

apresenta pronome indefinido: 
 

A) Muitos meses depois, Rosinha permanecia 

esperando a safra; 
 

B) Foram amargos aqueles meses, desde que 

revolveu abandoná-la; 
 

C) A nós, provavelmente, enganariam, pois 

nossa atuação foi pouca; 
 

D) Havia necessidade de que tais projetos 

fossem concretizados; 
 

E) Entendíamos o que o sertanejo deveria 

dizer-lhe ao chegar de fora. 

 

15. (CONCURSO MAURITI/2018) As 

palavras: contemporâneo, ansioso e 

misericordioso regem, respectivamente 

as preposições: 
 

A) Com; a; a; 

B) Para; por; para com; 

C) Para com; por; a; 

D) De; por; com; 

E) A; em; para.    

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

16. (CONCURSO MAURITI/2018) Na 

Constituição Federal Brasileira de 1988, 

a chamada “Constituição Cidadã”, temos 

no caput do Art. 5º: “Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade (...)”. Sobre o principio da 

igualdade estabelecido no artigo 5º da CF 

temos como garantia: 
 
A) Dependendo da situação o principio da 

inviolabilidade pode ser rompido pelo 

Estado; 
 

B) Segundo o Artigo 5º não é garantido o 

direito de segurança e propriedade, fatores 

destinados apenas aos mais ricos; 
 

C) De acordo com esse artigo podem ocorrer 

situações de tratamento desigual para os 

considerados cidadãos; 
 

D) De acordo com esse artigo são vetados os 

tratamentos diferenciados e arbitrários 

perante a lei para os cidadãos brasileiros e 

estrangeiros residentes no País; 
 

E) O Artigo somente estabelece garantias para 

os cidadãos brasileiros, de forma distinta 

aos estrangeiros residentes no País; 

 

17. (CONCURSO MAURITI/2018) “A 

Polícia Federal cumpre na manhã desta 

terça-feira, dia 8 de maio, mandados de 

prisão e busca e apreensão na 51ª fase da 

Operação Lava Jato [...]. De acordo com 

o Ministério Público Federal no Paraná 
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(MPF/PR), os alvos das ordens de prisão 

são três ex-funcionários da Petrobras e 

três operadores financeiros, um deles um 

agente que se apresentava como 

intermediário de valores destinados a 

políticos vinculados ao MDB.” Jornal El 

País – BR; São Paulo 9 MAI 2018 - 16:32. 

(Adaptado).  
 
Sobre a 51ª fase da operação Lava Jato é 

correto afirmar: 
 
A) Foi declarada como a última fase da 

Operação Lava Jato que teve suas 

operações encerradas com a prisão 

decretada dos últimos acusados; 
 

B) Recebeu o nome de Operação Camicase 

devido ao movimento de verdadeira morte 

financeira das empresas envolvidas; 
 

C) Foi batizada de Operação Dejá Vu e revelou 

o envolvimento de agentes públicos, 

operadores financeiros e representantes de 

partidos políticos o esquema de 

beneficiamento ilícito para a Construtora 

Odebrecht; 
 

D) Foi a fase da Operação Lava Jato que atuou 

na prisão do então Governador do Estado 

do Rio de Janeiro, Eduardo Cabral que 

junto a sua empresa de fachada lavava 

dinheiro com a compra de joias e obras de 

arte; 
 

E) Foi batizada de Operação Carne Fraca, 

onde as empresas de produção frango não 

atenderam as normas sanitárias básicas e 

assim comprometeram os contratos com 

grandes países que importam o frango do 

Brasil como a China e a Rússia.  

 

18. (CONCURSO MAURITI/2018) “A 

prisão precisa deixar de ocupar lugar 

central no sistema de justiça para ceder 

espaço a outras medidas capazes de 

transformar os conflitos sociais As 

recentes rebeliões e mortes nos presídios 

não demonstram apenas a força das 

facções criminosas. Manaus, Boa Vista e 

Natal escancaram a perversidade do 

sistema de justiça criminal e sua total 

falência. A escalada da violência corre 

paralela ao aumento massivo da 

população carcerária e do fortalecimento 

das facções. É um poder alimentado por 

um ciclo vicioso. Para miná-lo, 

precisamos falar menos em construção e 

privatização de presídios para dar conta 

da superpopulação e olhar mais para as 

alternativas penais.” 05 de fevereiro de 2017. 

Nexo Jornal. (Adaptado) 
 
Acerca da questão da violência e da 

segurança no Brasil é correto afirmar: 
 

A) Em todas as politicas públicas em 

segurança e contra a violência 

desenvolvidas no Brasil, observa-se que são 

tratadas formas mais especializadas que não 

necessitam de medidas preventivas ou de 

formação de pessoal; 
 

B) Com o grandioso aumento de investimentos 

em construções de novos presídios e 

penitenciárias são percebidas os índices de 

diminuição da violência, especialmente 

porque com o sistema penitencial ampliado 

são desmontados os esquemas das 

chamadas facções criminosas; 
 

C) Considerando o sistema prisional no Brasil, 

observa-se que o aumento da população 

carcerária tem tido o efeito de diminuição 

da escalada da violência o que justifica o 

maior investimento em construção de 

penitenciárias de alta segurança em 

detrimento às alternativas penais; 
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D) Os noticiários relativos ao sistema prisional 

no Brasil demonstram que as politicas de 

punição e de ressocialização no Brasil têm 

alcançado pleno êxito, o que se reflete de 

forma clara na diminuição de sujeitos como 

reincidentes nos crimes; 
 

E) Apesar dos esforços de construção de novas 

unidades penitenciárias, o aumento dos 

índices de violência e a permanência de 

facções que atuam mesmo dentro dos 

presídios demonstram a necessidade de 

outras inciativas anexas capazes de 

diminuir a violência no Brasil. 

 

19. (CONCURSO MAURITI/2018) “Me 

desculpe, você é preto.’ Essa é a desculpa 

que o pernambucano Lula Pereira, 

treinador com passagens por Flamengo, 

Bahia e Ceará, cansou de ouvir de 

empresários ao ser descartado por clubes 

de futebol. Dirigentes até gostavam de 

seu perfil, reconheciam os méritos de seu 

currículo, mas hesitavam em contratá-lo 

por causa da cor de sua pele. Apesar de 

toda a experiência, Lula amarga um 

longo ostracismo na profissão, assim 

como Andrade, que conduziu o rubro-

negro ao título brasileiro em 2009, mas 

não conseguiu deslanchar como 

treinador.” Jornal El País – BR, São Paulo 19 

NOV 2018 - 23:17 
 
As temáticas que envolvem o racismo no 

Brasil constituem como importantes 

pautas para o conhecimento e o 

tratamento acerca do País. Sobre o 

racismo no Brasil marque a alternativa 

correta: 
 

A) Mesmo com iniciativas desenvolvidas para 

estudos e combate ao racismo, observa-se o 

mesmo segue como presença marcante no 

Brasil, o que pode ser constatado no 

aumento de denuncias de ofensas raciais em 

vários ambientes como os dos esportes; 
 

B) Os dados indicam que a questão do racismo 

no Brasil é muito mais motivada pela 

desigualdade social e econômica, com 

negros e indígenas sendo maiorias nas 

universidades, nos cargos políticos e nas 

empresas; 
 

C) Mesmo com os grandes avanços na área 

jurídica, a Constituição Cidadã, como ficou 

conhecida a Constituição Federal de 1988, 

não desenvolveu mecanismos, leis ou 

dispositivos para o combate ao racismo. 

Essa lacuna ainda não foi contemplada até 

hoje, com a ausência de Leis ou diretrizes 

contra o racismo;  
 

D) No Brasil os dados demonstram que os 

principais cargos diretivos nas empresas, 

nos cargos eletivos, dirigentes e mesmo à 

frente de equipes esportivas são ocupados 

por indivíduos negros ou indígenas, o que 

deixa claro que a questão do racismo 

encontra-se debelada; 
 

E) As questões sobre o racismo no Brasil 

foram totalmente superadas com processos 

como a Abolição da Escravatura em 1888 e 

a proclamação da Constituição Federal de 

1988. 

 

20. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Sobre a Região Metropolitana do Cariri 

– RMC é correto afirmar: 
 
A) Está situada a uma distância média de 200 

Quilômetros de três das principais 

metrópoles do Nordeste: Natal, Maceió e 

Salvador; 
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B) As três cidades principais – Juazeiro do 

Norte, Missão Velha e Barbalha – mantêm 

vínculos estreitos tanto em termos de 

proximidade territorial e, sobretudo pela 

relação socioeconômica no Cariri; 
 

C) O Cariri se constituiu como Região 

Metropolitana devido à condição de 

segunda região urbana do Estado do Ceará, 

o que resulta na conurbação formada pelos 

municípios de Crato, Juazeiro do Norte e 

Barbalha, chamada de CRAJUBAR; 
 

D)  A Região Metropolitana do Cariri – RMC 

é, atualmente, composta por cinco 

municípios: Juazeiro do Norte, Crato, 

Barbalha, Jardim, Missão Velha; 
 

E) A Região Metropolitana do Cariri foi criada 

tendo como objetivo o tratamento das 

disparidades econômicas e sociais entre a 

capital e o interior, fazendo do triângulo 

CRAJUBAR uma região com capacidade 

administrativa para sediar a Capital de um 

futuro Estado do Cariri, projeto antigo na 

Região, presente desde o Brasil Império. 

 

21. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Sobre o Geoparque Araripe é correto 

afirmar: 
 
A) Segundo geopark das Américas 

reconhecido pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco), sendo criado logo após o 

pioneiro no Canadá; 
 

B) O Geopark Araripe engloba seis municípios 

do Cariri Cearense – Barbalha, Crato, 

Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova 

Olinda e Santana do Cariri –; em uma área 

que totaliza quase 3,8 mil km². O 

equipamento apresenta um rico patrimônio 

biológico, geológico e paleontológico; 
 

C) A partir de setembro de 2001 passou a 

integrar a Rede Mundial de Parques 

Geológicos, sendo reconhecido pela OTAN 

como um relevante patrimônio histórico e 

cultural; 
 

D) Um dos principais objetivos do Geoparque 

Araripe, localizado no sul do estado do 

Ceara, é preservar as riquezas naturais da 

Chapada Diamantina; 
 

E) A gestão do Geoparque Araripe conta com 

ação conjunta da Universidade Regional do 

Cariri – URCA e a iniciativa privada, sem a 

participação do Governo do Estado do 

Ceará. 

 

22. (CONCURSO MAURITI/2018) “O 

Brasil lançou pela primeira vez políticas 

para usar mais biocombustíveis em 1975, 

depois que o embargo de oferta da Opep 

elevou os preços do petróleo. Os 

chamados carros flex, que funcionam 

com etanol puro ou uma mistura de 

gasolina e etanol, agora compõem 80% 

da frota de veículos leves do Brasil. Em 

um novo impulso, o governo aprovou o 

RenovaBio, que obriga os distribuidores 

de combustíveis a aumentar 

gradualmente a quantidade de 

biocombustíveis que eles vendem a partir 

de 2020. O Ministério de Minas e 

Energia do Brasil espera que o 

RenovaBio empurre a demanda para 

47,1 bilhões de litros em 2028, de 26,7 

bilhões em 2018, ajudando a indústria 

brasileira de etanol a se recuperar de 

anos de competição desleal com preços 

subsidiados da gasolina.” Por Reuters 

03/12/2018 (Adaptado) 
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Uma das principais pautas da Economia 

no Brasil e a produção de 

biocombustíveis. Sobre a produção de 

Combustível Etanol no Brasil marque a 

opção correta: 
 
A) No Brasil as usinas estão aumentando a 

capacidade de produção de etanol, pois os 

preços mundiais do açúcar estão em queda 

e as políticas governamentais tendem a 

impulsionar a demanda pelo 

biocombustível; 
 

B) Segundo os dados dos órgãos internacionais 

sobre a agricultura mundial, o Brasil está 

prestes a cair no ranking de maior produtor 

mundial de etanol pela primeira vez em 

quase duas décadas. A liderança está para 

ser assumida pela Rússia; 
 

C) A produção de Etanol no Brasil tem 

enfrentado muitas dificuldades por conta da 

falta de incentivo do Governo Federal e da 

não abertura de mercados estrangeiros, pois 

os demais países não têm se mostrado 

interessados no combustível alternativo;  
 

D) Devido à política de preços da Petrobrás, o 

uso de Etanol na mistura com a Gasolina 

vem diminuindo, pois a meta esperada é 

que em 2020 não exista mais nenhuma 

mistura, quando o país terá eliminado o 

consumo interno de Etanol; 
 

E) As politicas de governo no Brasil se 

voltaram para o uso exclusivo da produção 

de cana para a produção de açúcar em 

detrimento do Etanol, o que tornou o preço 

especulativo mais alto, atraindo ainda mais 

o mercado de automóveis de modelo 

bicombustível, chamados popularmente de 

“modelos flex”. 

 

23. (CONCURSO MAURITI/2018) “O 

crescimento de muitas cidades do sertão 

nordestino está diretamente relacionado 

com a produção de algodão, que 

alcançou o auge na década de 1970. O 

plantio, colheita, comercialização e 

beneficiamento do conhecido “ouro 

branco”, trouxe riqueza para industriais, 

agricultores e ocupação e renda para os 

trabalhadores rurais. O desenvolvimento 

chegou ao campo e às cidades. Na quadra 

invernosa, os homens estavam ocupados 

no cultivo e a partir de julho, na colheita, 

comercialização e beneficiamento que em 

muitas vezes ultrapassava o mês de 

dezembro. Era, portanto, um ciclo 

econômico anual, que permanecia ativo.” 

Diário do Nordeste. 01 de Junho de 2009. 

(Adaptado).  
 
Sobre a economia algodoeira no Estado do 

Ceará é correto afirmar, EXCETO: 
 
A) Teve grande importância para o Nordeste, e 

especialmente para o Ceará, possuidor no 

período áureo da produção, o segundo pólo 

têxtil do país; 
 

B) A cultura algodoeira ocupava grande 

quantidade de mão-de-obra tanto no campo, 

como nas diversas usinas de beneficiamento 

de algodão que existia em todo interior do 

Estado; 
 

C) Mesmo com grande socioeconômica do 

algodão para o Estado do Ceará, se 

observou um declínio na produção dessa 

cultura nos últimos anos, devido a 

persistência de uma série de entraves ao seu 

desenvolvimento; 
 

D) A redução na oferta dessa A redução 

acentuada do algodão no Ceará, matéria 

prima básica para a indústria têxtil, de óleos 

e de rações ocasionou grandes prejuízos à 

economia do Estado, o que se desdobrou no 
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fechamento de usinas de beneficiamento e 

na eliminação de postos de trabalho tanto 

no campo quanto nas cidades; 
 

E) No ano de 2018, graças à inciativas de 

Programas elaborados pela Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

EMBRAPA junto aos órgãos do Governo 

do Estado do Ceará foi retomada 

plenamente a produção algodoeira no 

Estado, que assim superou os entraves ao 

setor como o controle da praga do bicudo, e 

voltando aos patamares dos anos 70 e 80 do 

século passado, já ocupa a posição de carro-

chefe da economia cearense.  

 

24. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Estreando em setembro de 1956, o Auto 

da Compadecida teve programadas três 

apresentações no Teatro Santa Isabel, em 

Recife-PE. Segundo o autor da obra, “na 

primeira noite tinha metade da plateia, 

na segunda, metade da metade, e a 

última sessão foi cancelada porque a sala 

estava vazia”. Anos mais tarde a peça 

teve grande sucesso, e chegou a ter uma 

versão televisiva de grande audiência em 

1999, passando ainda pelo cinema. Autor 

do “Auto da Compadecida”: 
 
A) Jorge Amado; 

B) Ferreira Gullar; 

C) Ariano Suassuna; 

D) Guel Arraes; 

E) Graciliano Ramos. 

 

25. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Estados e respectivas capitais da Região 

Nordeste: 

A) Paraíba – João Pessoa; Maranhão – São 

Luiz; Pernambuco – Recife; Acre – Boa 

Vista; 
 

B) Ceará – Fortaleza; Alagoas – Maceió; Rio 

Grande do Norte – Natal; Piauí – Teresina; 
 

C) Tocantins – Palmas; Sergipe – Aracajú; 

Pará – Belém; Alagoas – Maceió; 
 

D) Pernambuco – Recife; Bahia – Salvador; 

Espirito Santo – Vitória; Maranhão – 

Imperatriz; 
 

E) Maranhão – Caxias; Bahia – Ilhéus; 

Pernambuco – Olinda; Paraíba – Campina 

Grande. 

 

26. (CONCURSO MAURITI/2018) “Na 

Beira-Mar, entre luzes que lhe 

escondem; Só sorrisos me respondem; 

Que eu me perco de você; Que eu me 

perco de você; Você nem viu a lua cheia 

que eu guardei; A lua cheia que eu 

esperei; Você nem viu, você nem 

viu...Você nem viu, você nem viu...Viva o 

som, velocidade; Forte praia, minha 

cidade; Só o meu grito nega aos quatro 

ventos; A verdade que eu não quero ver; 

Só o meu grito nega aos quatro ventos; A 

verdade que eu não quero ver” Na 

música Beira Mar, o compositor e cantor 

Ednardo realiza uma Ode a Capital do 

Estado do Ceará, Fortaleza.  
 

Segundo as informações divulgadas pelo 

IBGE em 2018 para as dez maiores 

cidades brasileiras, Fortaleza, Capital do 

Ceará, é colocada como: 
 
A) A 5ª colocada com 2.643.247 habitantes; 

 
B) A 8ª colocada com 1.917.185 habitantes; 
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C) A Cidade de Fortaleza e região 

metropolitana ocupa posição abaixo de 

Recife e Curitiba, cidades mais populosas; 
 

D) A Cidade de Fortaleza e região 

metropolitana ocupa posição acima de 

Brasília e Salvador em número de 

habitantes; 
 

E) A 10ª colocada com 2.145.444 habitantes. 

 

27. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Marque a opção correta para os clubes 

de Futebol do Estado do Ceará que 

conquistaram Títulos Nacionais em suas 

respectivas categorias no ano de 2018: 
 
A) Fortaleza e Ceará, respectivamente 

campeões das Séries C e B do Campeonato 

Brasileiro de Futebol; 
 

B) Guarany de Sobral e Ferroviário, 

respectivamente campeões das séries C e B 

do Campeonato Brasileiro de Futebol; 
 

C) Ferroviário e Fortaleza, respectivamente 

campeões das séries D e B do Campeonato 

Brasileiro de Futebol; 
 

D) Ceará e Ferroviário, respectivamente 

campeões das séries B e C do Campeonato 

Brasileiro de Futebol; 
 

E) Icasa e Guarany de Sobral, respectivamente 

campeões das séries B e C do Campeonato 

Brasileiro de Futebol. 

 

28. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Sobre a localização do Município de 

Mauriti é correto afirmar: 
 
A) Está localizado na mesorregião do Maciço 

de Baturité e na microrregião Santana; 
 

B) Está situado na mesorregião do Sul 

Cearense na microrregião de Barro; 
 

C) Está situado na mesorregião do Centro Sul 

Cearense na microrregião Araripe; 
 

D) Está situado na mesorregião do Sul 

Cearense e na microrregião Santana; 
 

E) Está situado na mesorregião Centro Norte 

Cearense na microrregião de Barro. 

 

29. (CONCURSO MAURITI/2018) Para 

os historiadores, por volta do século 

XVII chegaram à região do atual Mauriti 

grupos indígenas e portugueses que se 

instalaram às margens da Lagoa 

Quichese, que segundo a tradição é uma 

denominação de origem indígena. Foram 

grupos indígenas que iniciaram o 

processo de ocupação e povoamento do 

território do atual Mauriti: 
 
A) Jês, Aimorés e Botocudos; 

B) Tamoios, Tupinambás e Cariris; 

C) Calabaças, Tabajaras e Tapebas; 

D) Tremembés, Tipabaris e Mundurucus; 

E) Tapuias, Tupiniquins e Guanaces.   

 

30. (CONCURSO MAURITI/2018) 

“BURITI é um termo indígena que 

denominava uma palmeira 

HUMBURITY, e que o botânico Von 

Martins classificou Maurititia Vinifera. 

Dela os silvícolas extraiam um delicioso 

licor. Não se associa, porém que elas 

existiam e sim, justifica-se pela presença 

de índios da nação tapuia pertencentes à 

tribo dos Buritis.” Site do Instituto 
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Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE – 2018. Com a sua formação 

influenciada pela presença indígena, a 

toponímia de Mauriti: 
 
A) Nunca sofreu alterações, pois o município 

sempre recebeu essa denominação; 
 

B) Teve várias alterações, sendo denominado 

antes como Quichese, depois Juá Grande e 

por último Mauriti; 
 

C) Recebeu a toponímia Buriti Grande que 

alterada para Mauriti pela lei estadual nº 

2211, de 28-10-1924; 
 

D) Seguindo a tradição indígena recebeu a 

denominação Umburana, sendo depois 

alterado para Mauriti, nome de uma árvore 

da culinária indígena local; 
 

E)  Antes de receber a denominação de Mauriti 

o município foi nomeado como Maracuá. 

 

31. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Considerando os dados tratados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, são Distritos do 

Município de Mauriti: 
 
A) Mauriti, Anauá, Buritizinho, Coité, 

Maraguá, Mararupá, Palestina do Cariri, 

São Miguel e Umburanas; 
 

B) Santa Fé, Correntinho, Dom Quntino, 

Lameiro, Belmonte, Ponta da Serra, Monte 

Alverne; 
 

C) Pirajá, Triângulo, Gavião, Carité, São 

Bernardo; 
 

D) Podimirim, Rosário, Cuncas; 
 

E) Arajara, Caldas, Estrela e Farias. 

 

32. (CONCURSO MAURITI/2018) São 

limites do Município de Mauriti: 
 
A) Ao Norte: Barro - CE e Estado da Paraíba; 

ao Sul: Brejo Santo – CE, Estado da 

Paraíba e Estado do Pernambuco; ao Leste: 

Estado da Paraíba e ao Oeste: Milagres – 

CE e Brejo Santo – CE; 
 

B) Ao Norte Brejo Santo e Missão Velha, Sul 

Jardim e Jati, Leste Brejo Santo, Oeste 

Missão Velha e Jardim; 
 

C) Ao Norte: Missão Velha, Abaiara e 

Milagres; Sul: Jati e Estado de 

Pernambuco; Leste: Mauriti; Oeste: 

Porteiras; 
 

D) Ao Norte: Jardim e Jati; Sul: Salgueiro (PE) 

e Verdejante (PE); Leste: Jati e São José do 

Belmonte (PE); Oeste: Salgueiro (PE) e 

Cedro (PE); 
 

E) Ao Norte: Granjeiro e Várzea Alegre; 

Oeste: Farias Brito e Crato; Sul: Juazeiro do 

Norte e Missão Velha; Leste: Lavras da 

Mangabeira e Aurora. 

 

33. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Marque a opção correta sobre a 

população do Município de Mauriti: 
 
A) O município tem a sua população estimada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE para 2018 em 46.854 

pessoas; 
 

B) O município tem a sua população estimada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE para 2018 em 44.240 

pessoas; 
 

C) O município tem a população de 24.240 

pessoas segundo o senso de 2010 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE;  
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D) O município tem a população de 34.240 

pessoas segundo o senso de 2010 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE;  
 

E) Com a densidade demográfica estimada em 

42,15 hab./km², o Município de Mauriti 

figura em primeiro lugar no ranking do 

Estado do Ceará. 

 

34. (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 os dados levantados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, sobre a Saúde no Município 

de Mauriti é correto afirmar:  
 
A) O município de Mauriti tem a sua origem 

vinculada ao surgimento de hospitais e 

sistemas de saúde o que coloca o município 

como um grande centro de atendimento à 

saúde em todo o Estado do Ceará; 
 

B) As articulações politicas em Mauriti sempre 

estiveram preocupadas com a questão da 

saúde local, o que resultou na criação de 

Cursos de Nível Superior em Medicina no 

Município; 
 

C)  Mesmo com a implantação de hospitais e 

outros equipamentos para a saúde de 

Mauriti, segundo o IBGE o município 

apresenta apenas 01 estabelecimento de 

Saúde SUS em 2009; 
 

D) Graças à inciativa de membros da Igreja 

Católica, a cidade de Mauriti criava já na 

segunda metade do século XX estruturas de 

assistência à saúde que chegam segundo os 

dados do IBGE para 2009 ao número de 21 

Estabelecimentos de Saúde – SUS; 
 

E) Segundo os dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE para o ano 

de 2009 o Município de Mauriti apresenta 

um total de 8 Estabelecimentos de Saúde 

SUS. 

 

35. (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 os dados levantados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, sobre a Educação no 

Município de Mauriti é correto afirmar: 
 
A) Com Escolas criadas apenas na segunda 

metade do século XX, o Município de 

Mauriti ocupa a penúltima posição nas 

estatísticas que comparam os municípios do 

Estado do Ceará; 
 

B) A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 

14 anos) foi de 98.1 em 2010. Isso 

posicionava o município na posição 36 de 

184 dentre as cidades do estado; 
 

C) Contando com escolas criadas desde o 

século XIX, o município de Mauriti ocupa 

posição de destaque no cenário nacional, 

figurando com a taxa de escolarização para 

pessoas de 6 a 14 ano de 89,1 em 2010. Isso 

posicionava o município na posição 36 de 

481 dentre as cidades nordestinas; 



_______________________________________________________________________________________ 
 

  

Concurso para provimento de cargos da Prefeitura de Mauriti – Data: 20/01/2019 

 

13 

D) Na comparação com cidades do Estado do 

Ceará, a nota dos alunos dos anos iniciais 

colocava Mauriti na posição 2 de 481; 
 

E) Segundo dados de 2015, os alunos dos anos 

inicias da rede pública da cidade de Mauriti 

tiveram nota média de 5.5 no IDEB. Para os 

alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.3. 

Isso posicionava Mauriti como o segundo 

municio no Estado do Ceará. 

 

36. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Segundo a autora Mary Hismênia S. D. 

N. de Figueiredo: “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.” Para homenagear 

a primeira data em que o Município de 

Mauriti foi instalado, o dia do município 

é comemorado: 
 
A) 23 de outubro; 

B) 27 de maio; 

C) 27 de agosto; 

D) 20 de dezembro; 

E) 08 de dezembro. 

 

37. (CONCURSO MAURITI/2018) 

“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. Sobre o 

tema da economia do município de 

Mauriti marque opção correta: 
 
A) Seguindo a tradição da maioria dos 

municípios do Cariri Cearense, Mauriti teve 

suas atividades econômicas iniciais 

baseadas na indústria; 
 

B) A economia de Mauriti é caracterizada pela 

falta de produção de alimentos, assim o 

município  sempre teve que importar 

alimentos como o arroz, o feijão, o milho e 

até mesmo a carne; 
 

C) De acordo com os dados levantados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE /2015 o percentual de 

renda oriundo de receitas baseadas nas 

atividades internas é superior às receitas de 

origem externa; 
 

D) As maiores atividades geradoras de rendas 

no Município de Mauriti são baseadas no 

setor do artesanato e do turismo; 
 

E) O Município de Mauriti tem como uma de 

suas bases econômicas a agricultura. De 

acordo com o IBGE/Cidades, Censo 

Agropecuário de 2006, Mauriti produziu 

41.429 toneladas de milho e 9.455 

toneladas de feijão, o que o torna o 5º maior 

produtor de grãos do Estado. 

 

38. (CONCURSO MAURITI/2018) Na 

União é o órgão executivo que tem por a 

atribuição de supervisionar, coordenar, 

controlar e fiscalizar a política do 

Programa Nacional de Trânsito. 
 

A) Conselho Nacional de Transito – 

CONTRAN; 
 
B) Departamento Estadual de Transito – 

DETRAN; 
 
C) Departamento Nacional de Transito – 

DENATRAN; 
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D) Departamento Nacional de Infra-Estrutura 

de Transporte – DNIT; 
 

E) Departamento Municipal de Transito – 

DEMUTRAN. 

 

39. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Classificação estabelecida pelo Código de 

Trânsito Brasileiro para os veículos: 
 

A) tração, espécie, finalidade e categoria; 

B) tração, espécie e categoria; 

C) valor, espécie, finalidade e categoria; 

D) tamanho, potência, capacidade de carga; 

E) tração, valor, finalidade e categoria. 

 

40. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Sendo abordado em uma barreira 

policial, o motorista é interpelado acerca 

do tacógrafo. Sobre esse que se constitui 

em item fundamental para os veículos é 

correto afirmar: 
 

A) Registra as distâncias totais e parciais 

percorridas pelo veículo no dia e na 

semana;  
 
B) Monitora os desgastes de peças do 

arrefecimento e de lubrificação do motor do 

veículo, sendo básico para o cálculo do 

esgotamento do veículo que assim pode ser 

verificado pelos órgãos de transito; 
 
C) Registrando a temperatura ambiente e do 

motor, permite que o condutor possa 

monitorar os fluidos de lubrificação e 

pressão relativa ao veículo; 
 

D) É obrigatório para os veículos de transporte 

e de condução escolar, os de transporte de 

passageiros com mais de dez lugares e os de 

carga com peso bruto total superior a quatro 

mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas, 

equipamento registrador instantâneo 

inalterável de velocidade e tempo; 
 

E) Controla as formas e o desgaste relativo ao 

uso do sistema de câmbio do veículo. 

 


