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NÍVEL FUNDAMENTAL

02) (Concurso
Milagres/2018)
O
governo que mais incentivou e ajudou
na propagação e uso dos meios mais
variados de acesso à internet e,
também por isso, é reconhecido
mundialmente
por
diminuir
as
diferenças sociais, é:

CONHECIMENTOS GERAIS

A) Fernando Henrique Cardoso
B) José Sarney.
C) Dilma Rousseff.
D) Itamar Franco.
E) Luiz Inácio Lula da Silva.

03) (Concurso Milagres/2018) Por meio
de sensos realizados no IBGE, entre
outros aspectos, é possível conhecer a
distribuição da população brasileira
segundo a cor da pele. As pessoas,
quando
perguntadas
pelos
pesquisadores do IBGE que realizam o
senso, são livres para autodeclarar sua
cor de pele entre cinco opções citadas
abaixo, EXCETO:

01) (Concurso Milagres/2018) Sobre a
imagem, tendo em vista o exercício
pleno da cidadania, é correto afirmar:
A) Trata-se de uma charge que utiliza
imagem e palavras para criar uma situação
crítica e engraçada para demonstrar uma
realidade social distinta;

A) amarelo;

B) Apresenta algo impossível de acontecer;

B) pálido;

C) A principal característica é a denuncia
social, pois a Constituição Federal diz que
temos direito à vida digna;

C) branca;
D) parda;
E) indígena.

D) É totalmente ficcional e, portanto, foge da
realidade;

04) (Concurso Milagres/2018) Veja a
charge
a
seguir
e
responda
corretamente a partir das ideias
geradas pela mensagem exposta:

E) Mostra que nem todos os habitantes
sabem o que é rede social.
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político – jurídico - filosófico, ganhando
sentidos, significâncias e considerações
variadas.

05) (Concurso
Milagres/2018)
Na
história recente do Brasil, foram
realizados
atos
políticos
de
impedimento
de
Presidentes
da
República, com forte participação e
apoio
popular,
por
meio
de
manifestação de rua, passeatas, etc...
As
manifestações
mencionadas
referem-se aos impedimentos de:

A) A cidadania pode ser definida como a
condição do cidadão, indivíduo que vive de
acordo com um conjunto de estatutos
pertencentes
a
uma
comunidade
politicamente e socialmente articulada.
B) A charge critica a Declaração Universal
dos Direitos Humanos da Organização das
Nações Unidas e as noções de cidadania
quando afirma que todos os seres
humanos nascem livres e iguais em
dignidade e em direitos, dotados de razão
e de consciência, e devem agir uns para
com os outros em espírito de fraternidade.

A) Ernesto Geisel e Dilma Rousseff.
B) João Batista Figueiredo e Dilma Rousseff.
C) Itamar Franco e Fernando Collor
D) Fernando Collor e Dilma Rousseff.
E) Fernando Henrique e Fernando Collor

C) A Declaração Universal dos Direitos
Humanos tem uma importância mundial,
uma vez que obriga juridicamente que
todos os Estados a respeitem, eliminando
a tortura e a execução de pessoas.

06) (Concurso Milagres/2018) Leia o
fragmento a seguir e identifique-o:
Brava gente brasileira!
Longe vá... temor servil:
Ou ficar a pátria livre
Ou morrer pelo Brasil.

D) Exercer a cidadania é estar em pleno gozo
das disposições constitucionais. Preparar
o cidadão para o exercício da cidadania é
um dos objetivos da educação de um país.

A) É um trecho do Hino Nacional Brasileiro.
B) É um trecho do Hino da Bandeira.
C) É um trecho do Hino da Proclamação da
Republica.

E) Direitos Humanos, assim, como a
Cidadania, é um dos temas mais debatidos
atualmente. Ambos se entrecruzaram no
decorrer da história ocidental, em
movimento de encontro e desencontro de
debates, associações, esclarecimentos,
por diversas correntes de pensamento

D) É um trecho do Hino da Independência do
Brasil.
E) É um trecho do Hino da Maçonaria.
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07) (Concurso Milagres/2018) Sobre as
eleições que acontecerão este ano, é
correto afirmar:

D) Vicente Leite (pintor)
Gonçalves (pintora).

e

Assunção

E) Zulene Galdino (danças populares) e
Expedito Seleiro (trabalho com couro)

A) O segundo turno acontece com 45 dias
após o primeiro.
B) A propaganda eleitoral começa há 90 dias
antes da eleição.

09) (Concurso
competências
EXCETO:

C) Os debates e comícios poderão acontecer
até o dia da eleição.

Milagres/2018)
São
de
um
vereador,

A) Apresentar propostas de emenda à Lei
Orgânica do Município.

D) Em 2018 escolheremos vereadores,
deputados, senadores e presidente da
república.

B) Votar e ser votado para a eleição da Mesa
e para escolha da direção das comissões
de que participa.

E) As convenções para a escolha dos
candidatos deverão ocorrer entre os dias
20 de julho e 5 de agosto do corrente ano.

C) Julgar as contas do Prefeito.
D) Fiscalizar os atos do Prefeito para
beneficiá-lo e tecer apenas críticas
construtivas e esclarecedoras.

08) (Concurso Milagres/2018) A política
de divulgação e valorização da Cultura
Tradicional do Ceará instituiu o prêmio
MESTRES DA CULTURA, para apoiar os
conhecidos como Tesouros Vivos. Os
mestres são diplomados pela Secretaria
da Cultura do Estado (Secult) em
virtude do seu trabalho dedicado a
manter, desenvolver e propagar as
tradições culturais cearenses. Já foram
agraciados com tal premiação na região
do Cariri:

E) Usar da palavra, no Plenário.
10) (Concurso Milagres/2018) O quadro
a seguir faz referência a hábitos
humanos;
observe
e
responda
adequadamente:

A) Maria Betânia (cantora) e Lima Barreto
(ator)
B) Sonia Braga (atriz) e Abidoral Jamacaru
(cantor)
C) Pedro Vicente (oleiro) e Padre Cícero
(católico)
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I - A ilustração fala de um costume antigo
utilizado na igreja católica – a confissão;
neste contexto, tal tradição está associada
a fatos do mundo moderno – as redes
sociais.

C)

II – Com forte toque de humor, a ilustração
denuncia vários dos problemas do homem
da sociedade atual, tais como: a solidão, a
falta de relacionamento entre as pessoas,
o excessivo uso das redes sociais e a
necessidade de se conectar com o
Criador.
III – É o relato das facilidades do mundo
contemporâneo que aproxima e facilita a
vida das pessoas.

D)

E)

A) I e II estão corretas.

C) II e III estão corretas.

12) (Concurso Milagres/2018) Marque a
alternativa que não representa direito
do trabalhador:

D) Apenas II está correta.

A) Jornada de trabalho e hora extra.

E) Todas estão corretas.

B) 13º salário.

B) I e III estão corretas.

C) Férias sem remuneração.
D) FGTS

11) (Concurso Milagres/2018) Alguns
sinais de transito são importantes para
todo e qualquer cidadão. Marque aquele
que não pertence a esse grupo:

E) Seguro desemprego.

13) (Concurso
Milagres/2018)
Pertencem ao patrimônio cultural do
Cariri, EXCETO:
A) Museu de Paleontologia;

A)

B) Museu de Patativa do Assaré;
C) Banda Cabaçal de Mestre Aniceto;
D) Os pífanos de Zabé da Loca;
E) Casa da Feitoria.
B)
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14) (Concurso Milagres/2018) Uma forte
característica da Chapada do Araripe é
a existência de 297 nascentes do lado
do Ceará. Sobre tais nascentes é
correto afirmar, EXCETO:

C) Construção de hidrelétricas.

A) As nascentes de água desta região
surgem, precisamente, no contato de dois
tipos de arenitos.

16) (Concurso Milagres/2018) No dia do
meio ambiente, em 2016, Okariri.com
divulgou uma notícia sobre um
monumento natural muito bonito da
região do Cariri e que pertence ao
município de Milagres. Tal monumento
é:

D) Aterro das bacias hidrográficas.
E) Aumento desordenado da população.

B) As nascentes de água existentes na região
da Chapada do Araripe revelam grande
importância para o abastecimento público
da população do Cariri e foram
fundamentais na época de ocupação deste
território.

A) Pedra do Chapéu.
B) Floresta de Pedra.

C) Os arenitos permeáveis da Formação Exu,
do topo da chapada, e os arenitos
impermeáveis da Formação Arajara são
responsáveis pela vazão da água das
nascentes.

C) Monólitos que formam zoológico.
D) Pedra do Urso.
E) Pedra da Baleia.

D) A água existente no subsolo na Chapada e
que aparece em sua superfície através de
nascentes naturais não sofre nenhuma
influência do inverno.

17) (Concurso Milagres/2018) Quase
todos
os
municípios
brasileiros
enfrentam problemas com o lixão a céu
aberto, que além de os resíduos ficarem
expostos sem nenhum procedimento
que
evite
suas
consequências
ambientais e sociais negativas, também
poluem o meio ambiente quando é
ateado fogo e a fumaça invade a cidade,
sem falar nas moscas e outros insetos:
fatores que em muito contribuem para o
aumento de doenças, mas o principal
problema é a degradação da natureza.
São medidas corretas para solucionar
tal problema, EXCETO:

E) O processo de conservação das nascentes
a céu aberto se tornou ameaçado pela
devastação ambiental e o constante
avanço da urbanização.

15)
(Concurso Milagres/2018) Ainda
sobre nossos recursos hídricos, somos
conhecedores de que podemos passar
por uma crise grave no Brasil,
ocasionada principalmente pelo(a):
A) Consumo com desperdício e agressão à
natureza.

A) Aproveitamento do lixo para geração de
eletricidade;

B) Excessiva agricultura de subsistência.
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B) Transformar
material
orgânico
em
eletricidade;
C) Queimar todo material tóxico;
D) Reciclar o lixo;
E) Transformar plástico usado em petróleo.

degradação do meio ambiente com
tendência a criação de zonas totalmente
improdutivas que denominamos de:
A) Efeito estufa.
B) Desertificação.
C) Camada de ozônio.

18) (Concurso Milagres/2018) Jornais,
revistas e noticiários informam que a
economia brasileira registra a maior
queda dos últimos quinze anos. Marque
a opção falsa sobre esse assunto:

D) Poluição.
E) Extrativismo.
20) (Concurso
ambiente é:

A) O
impacto
da
paralisação
dos
caminhoneiros em muito contribuiu para a
crise que o país se encontra.

Milagres/2018)

Meio

A) Termo empregado para designar a
deterioração das condições físicas,
químicas e biológicas de um ecossistema.

B) As incertezas políticas e os prolongados
efeitos da greve dos caminhoneiros
levaram o Fundo Monetário Internacional
(FMI) a reduzir com força a projeção de
crescimento do Brasil em 2018.

B) Conjunto formado por elementos naturais
bióticos(animais, plantas) e abióticos(solo,
relevo, clima), e não-naturais criados pelo
homem, que atuam influenciando os seresvivos.

C) A projeção de crescimento do PIB para
2018 continua na casa dos 3% calculados
inicialmente.
D) A recessão acabou no final de 2016, mas
o mal-estar causado pela profunda crise
econômica que o Brasil viveu ainda é
sentido pela população.

C) Emissão de gases industriais conhecidos
pelo nome genérico de clorofluorcarbonos
(CFC). Quando atingem a atmosfera e são
bombardeados pela radiação ultravioleta,
os CFC’s, muito usados em aparelhos de
refrigeração e em sprays, liberam cloro.

E) O cenário para o profissional brasileiro não
é otimista: o país tem mais de 65 milhões
de pessoas fora do mercado de trabalho
porque desistiram de procurar emprego.
Segundo o IBGE, o desemprego no
trimestre até maio foi de 12,7%.

D) O local em que os seres vivos e os
componentes não vivos interagem entre si.
Esses locais podem ser bem pequenos,
como um aquário com peixes e outros
seres vivos; ou maiores, como uma
floresta ou mesmo o oceano.

19) (Concurso Milagres/2018) A seca e a
baixa fertilidade do solo, agravados
pela ação humana em atividades
predatórias ou desmatamentos, causa a

E) O estudo volta-se para uma determinada
espécie ou indivíduo, analisando-se,
principalmente, seu comportamento e os
mecanismos adaptativos que garantem a
sua sobrevivência em determinado meio.
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