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PORTUGUÊS 

 

Uma vela para Dario 

 Dario vem apressado, guarda-chuva no 

braço esquerdo. Assim que dobra a esquina, 

diminui o passo até parar, encosta-se a uma 

parede. Por ela escorrega, senta-se na calçada, 

ainda úmida de chuva. Descansa na pedra o 

cachimbo. 

     Dois ou três passantes à sua volta indagam se 

não está bem. Dario abre a boca, move os 

lábios, não se ouve resposta. O senhor gordo, de 

branco, diz que deve sofrer de ataque.  

     Ele reclina-se mais um pouco, estendido 

agora na calçada, e o cachimbo apagou. O rapaz 

de bigode pede aos outros que se afastem e o 

deixem respirar. Abre-lhe o paletó, o colarinho, 

a gravata e a cinta. Quando lhe tiram os sapatos, 

Dario ronqueja feio, bolhas de espuma surgem 

no canto da boca. 

     Cada pessoa que chega ergue-se na ponta dos 

pés, não o pode ver. Os moradores da rua 

conversam de uma porta à outra, as crianças de 

pijama acodem à janela. O senhor gordo repete 

que Dario sentou-se na calçada, soprando  a 

fumaça do cachimbo, encostava o guarda-chuva 

na parede. Mas não se vê guarda-chuva ou 

cachimbo ao seu lado. 

     A velhinha de cabeça grisalha grita que ele 

está morrendo. Um grupo o arrasta para o táxi 

da esquina. Já no carro a metade do corpo, 

protesta o motorista: quem pagará a corrida? 

Concordam chamar a ambulância. Dario 

conduzido de volta e recostado à parede - não 

tem os sapatos nem o alfinete de pérola na 

gravata. 

     Alguém informa da farmácia na outra rua. 

Não carregam Dario além da esquina; a 

farmácia no fim do quarteirão e, além do mais, 

muito peso. É largado na porta de uma peixaria. 

Enxame de  moscas lhe cobrem o rosto, sem que 

faça um gesto para espantá-las. 

     Ocupado o café próximo pelas pessoas que 

apreciam o incidente e, agora , comendo e 

bebendo, gozam as delícias da noite. Dario em 

sossego e torto no degrau da peixaria, sem o 

relógio de pulso. 

     Um terceiro sugere lhe examinem os papéis, 

retirados - com vários objetos - de seus bolsos e 

alinhados sobre a camisa branca. Ficaram 

sabendo do nome, idade, sinal de nascença. O 

endereço na carteira é de outra cidade 

     Registra-se correria de uns duzentos curiosos 

que, a essa hora, ocupam toda a rua e as 

calçadas: é a polícia. O carro negro investe a 

multidão. Várias pessoas tropeçam no corpo de 

Dario, pisoteado dezessete vezes. 

     O guarda aproxima-se do cadáver,  não pode 

identificá-lo - os bolsos vazios. Resta na mão 

esquerda a aliança de ouro, que ele próprio - 

quando vivo - só destacava molhando 

no sabonete. A polícia decide chamar o rabecão. 

     A última boca repete - Ele morreu, ele 

morreu. E a gente começa a se dispersar. Dario 

levou duas horas para morrer, ninguém 

acreditava estivesse no fim. Agora, aos que 

alcançam vê-lo, todo o ar de um defunto. 

     Um senhor piedoso dobra o paletó de Dario 

para  lhe apoiar a cabeça. Cruza as mãos no 

peito. Não consegue fechar olho nem boca, onde 

a espuma sumiu. Apenas um homem  morto e a 

multidão se espalha, as mesas do café ficam 

vazias. Na janela alguns moradores com 

almofadas para descansar os cotovelos. 

     Um menino de cor e descalço vem com uma 

vela, que acende ao lado do cadáver. Parece 

morto há muitos anos, quase o retrato de um 

morto desbotado pela chuva. 

     Fecham-se uma a uma as janelas. Três horas 

depois, lá está Dario à espera do rabecão. A 

cabeça agora na pedra, sem o paletó. E o dedo 

sem a aliança. O toco de vela apaga-se às 

primeiras gotas da chuva, que volta a cair. 
 [1964] (De "Cemitério de Elefantes", Rio, Civilização 

Brasileira, 6. ed. , 1980) 
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01. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) ...as 

crianças de pijama acodem à janela. O 

termo em destaque pode ser substituído 

sem alterar o sentido do texto, por: 

 

A) Socorrem; 

B) Isolam; 

C) Chegam; 

D) Auxiliam; 

E) Ajudam. 

 

02. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) ... por 

ela escorrega, senta-se na calçada, ainda 

úmida de chuva. O termo em destaque 

funciona como elemento de conexão entre 

as orações, pois se refere a um termo 

anteriormente citado. Tal referência é a: 

 

A) Esquina; 

B) Rua; 

C) Chuva; 

D) Parede; 

E) Calçada. 

 

03. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O 

texto Uma vela para Dario, de Dalton 

Trevisan apresenta os seguintes aspectos, 

exceto: 

 

A) Um comportamento do mundo moderno que 

tem se acentuado na contemporaneidade: o 

descaso com a vida humana; 

B) Uma denúncia do estado de animalidade 

humana ao mostrar a perda gradativa dos 

objetos de valor do moribundo; 

 

C) Que há solidariedade nas pessoas, porém as 

convenções e entraves econômicos são os 

grandes obstáculos a se superar; 

 

D)  O processo desumanizador a que todo ser 

humano é exposto, não há compaixão e 

empatia à grande massa; 

 

E) Em meio ao grande espetáculo e subtração de 

bens, a existência individual e silenciosa da 

solidariedade e da fé.  

 

04. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O 

texto está organizado a partir do 

desfalecimento de Dario. Cada transeunte 

que chega, comenta e atende a sua 

curiosidade. Há, porém elementos que 

indicam a falta comprometimento das 

pessoas. Dos excertos a seguir, marque a 

opção em que tal elemento não aparece: 

 

A) Cada pessoa que chega ergue-se na ponta dos 

pés, não o pode ver. Os moradores da rua 

conversam de uma porta à outra, as crianças 

de pijama acodem à janela. 

 

B) Um menino de cor e descalço vem com uma 

vela, que acende ao lado do cadáver. Parece 

morto há muitos anos, quase o retrato de um 

morto desbotado pela chuva. 

 

C) A velhinha de cabeça grisalha grita que ele 

está morrendo. Um grupo o arrasta para o 

táxi da esquina. Já no carro a metade do 

corpo, protesta o motorista: quem pagará a 

corrida? 

D) Um terceiro sugere lhe examinem os papéis, 

retirados - com vários objetos - de seus 

bolsos e alinhados sobre a camisa branca. 

Ficaram sabendo do nome, idade, sinal de 

nascença. O endereço na carteira é de outra 

cidade; 
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E) Ocupado o café próximo pelas pessoas que 

apreciam o incidente e, agora , comendo e 

bebendo, gozam as delícias da noite. Dario 

em sossego e torto no degrau da peixaria, 

sem o relógio de pulso. 

 

05. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Alguém informa da farmácia na outra rua. 

A opção que apresenta a mesma regra de 

divisão silábica da palavra em destaque 

acima, é: 

 

A) Secretaria; 

B) Psicologia; 

C) Bigamia; 

D) Série; 

E) Ínterim 

 

06. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Ocupado o café próximo pelas pessoas que 

apreciam o incidente... Pertencem à mesma 

regra de acentuação gráfica da palavra em 

destaque: 

 

A) Paletó; caburé; português; crachás; 

B) Pó; metrô; dominó; purê; 

C) Baú; marajá; carijó; pontapé; 

D) Parabéns; sabiá; filé; Grajaú; 

E) Cajá; herói; reféns; paletó.  

 

07. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Mas 

não se vê guarda-chuva ou cachimbo ao seu 

lado. As palavras em destaque apresentam 

a representação de ch com o som de x. Das 

opções a seguir, marque a que apresenta 

não erro de grafia: 

A) Chacina; xinfrim; enchergar; chofer; chuchu; 

encherido; 

 

B) Chacina; chinfrim; enxergar; chofer; chuchu; 

enxerido; 

 

C) Chacina; chinfrim; enxergar; chofer; xuxu; 

encherido; 

 

D) Chacina; xinfrim; enchergar; chofer; xuxu; 

encherido; 

 

E) Chacina; chinfrim; enchergar; chofer; xuxu; 

enxerido. 

 

08. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Já no 

carro a metade do corpo, protesta o 

motorista: quem pagará a corrida? A 

função dos dois pontos neste fragmento do 

texto é de: 

 

A) Um esclarecimento; 

B) Uma citação; 

C) Exemplificar uma expressão anterior; 

D) Complementos de uma ideia; 

E) Introduzir um questionamento.  

 

09. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Um 

senhor piedoso dobra o paletó de Dario 

para  lhe apoiar a cabeça. O termo em 

destaque é um substantivo classificado de 

biforme, pois sua flexão apresenta uma 

forma para o masculino e outra para o 

feminino. Marque a opção cuja 

classificação do substantivo esteja em 

desacordo com as normas gramaticais: 

 

A) Criança – sobrecomum; 
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B) Cliente – comum de dois; 

C) Testemunha – sobrecomum; 

D) Capitalista – sobrecomum; 

E) Estudante – comum de dois. 

 

10. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Dario 

vem apressado, guarda-chuva no braço 

esquerdo. O termo em destaque é um 

substantivo composto; segundo as regras 

que norteiam o plural destes substantivos, 

assinale a alternativa errada: 

 

A) Palavras-chave; 

B) Couve-flores; 

C) Amores-perfeitos; 

D) Alto-falantes; 

E) Saca-rolhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

11. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Com 

relação aos Direitos e Deveres do Cidadão 

é correto afirmar: 

 

A) Se constituem como um grande campo de 

batalhas pela hegemonia econômica e o 

controle politico da sociedade; 

 

B) Devem atender exclusivamente os interesses 

dos chamados grupos hegemônicos; 

 

C) São importantes elementos e instrumentos de 

dominação politica; 

 

D) Desde o período da chamada Idade Moderna 

tem como princípios a Igualdade, a 

Liberdade e a Fraternidade; 

 

E) Tem como princípios o atendimento de uma 

parcela mínima da sociedade, controladora 

dos postos diretivos e de destaque 

econômico. 

 

12. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) “A 

Operação que é a maior investigação sobre 

corrupção conduzida até hoje no Brasil. 

Ela teve início no Paraná, em 17 de março 

de 2014, unificando quatro ações que 

apuravam redes operadas por doleiros que 

praticavam crimes financeiros com 

recursos públicos. Desde então, a operação 

descobriu a existência de um vasto 

esquema de corrupção na Petrobras, 

envolvendo políticos de vários partidos e 

algumas das maiores empresas públicas e 

privadas do país, principalmente 
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empreiteiras.” Folha de São Paulo, 29 de 

maio de 2017. (On Line adaptado). 

O texto do enunciado faz referência á 

operação nomeada: 

A) Mãos Limpas; 

B) Carne Fraca; 

C) Lava Jato; 

D) Custo Brasil; 

E) Lava Carros. 

13. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Em 

31 de agosto de 2016, o Plenário do Senado 

aprovou por 61 votos favoráveis e 20 

contrários o impeachment de Dilma 

Rousseff. Pesaram sobre a presidente 

afastada as acusações: 

 

A) Crime de responsabilidade pelo uso de cheques 

fantasmas para o pagamento de despesas 

pessoais, como a reforma da Casa da Dinda e 

compra de automóveis; 

 

B) Aprovação de decretos para o favorecimento 

ilícito de empresas que trabalham com a 

politica de importação e exportação localizadas 

na área do Porto de Santos; 

 

C) Crime de responsabilidade fiscal as chamadas 

“pedaladas fiscais” no Plano Safra, e Decretos 

que geraram gastos sem autorização do 

Congresso Nacional; 

 

D) Atrasos de pagamentos – “pedaladas fiscais – 

aos Bancos Bradesco e Itaú referentes aos 

subsídios concedidos à Industria referentes ao 

Plano de Aceleração da Economia – PAE; 

 

E) Recebimento de recursos dos setores de 

construtoras e transportes para uso em despesas 

pessoais, caracterizando corrupção ativa de 

chefe do executivo nacional. 

 

14.  (CONCURSO PORTEIRAS/2018) “O 

vírus tem dois ciclos epidemiológicos. No 

silvestre, os macacos são os principais 

hospedeiros e amplificadores do vírus - não 

por acaso, na época do auge do surto no 

Brasil, o maior em cem anos, foram dezenas 

de casos de macacos mortos encontrados em 

parques. 

Neste caso, em regiões de mata, insetos - em 

geral dos gêneros Haemagogus e Sabethes - 

picam os primatas e eles podem transmitir a 

doença a seres humanos que vivam na região. 

Já na cidade, o mais comum é que a 

transmissão ocorra pelo mosquito Aedes 

aegypti, conhecido por transmitir dengue e 

zika. Neste tipo de contaminação, o inseto 

passa o vírus de um humano para outro. O 

último surto no Brasil aconteceu em 1942.” 

Por Edison Veiga, BBC, (Adaptado) 

23/08/2018 15h54 

 

O tema tratado na noticia aborda: 

 

A) Os problemas referentes à febre amarela; 

 

B) Os problemas referentes à epidemia de 

sarampo; 

 

C) Os estudos e pesquisas sobre a tuberculosa 

associada à sífilis; 

 

D) As medidas contra a varíola; 

 

E) O combate contra a AIDS. 
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15. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A Lei 

Complementar número 78, de 26 de junho 

de 2009 dispõe sobre a criação da Região 

Metropolitana do Cariri, e determina em 

seu Artigo I: “Fica criada a Região 

Metropolitana do Cariri - RMC, face ao 

que dipõe o art. 43 da Constituição 

Estadual, constituída pelo agrupamento 

dos municípios de”: 

 

A) Campos Sales, Araripe, Assaré, Potengi, 

Aratama, Antonina do Norte, Saboeiro, 

Salitre e Arneiroz; 

 

B) Várzea Alegre, Iguatu, Quixeramobim, 

Quixadá, Banabuiú, Icó, Baixio, Lima 

Campos e Orós; 

 

C) Mauriti, Milagres, Barro, Aurora, Russas, 

Jaguaribe, Cedro, Jati e Pena Forte; 

 

D) Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Jardim, 

Missão Velha, Caririaçu, Farias Brito, Nova 

Olinda e Santana do Cariri; 

 

E) Baturité, Santana do Acaraú, Canindé, 

Crateús, Guaraciaba do Norte, Ipu, 

Mombaça, Acopiara e Iguatu. 

 

16. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Tema 

muito presente nos debates acerca da 

economia brasileira, a questão dos 

combustíveis interessa à praticamente 

toda a população que se vê afetada direta 

ou indiretamente pelas oscilações nesse 

campo. Sobre o tema dos combustíveis no 

Brasil é correto afirmar: 

 

A) A quantidade percentual do álcool 

combustível na gasolina não tem nenhum 

efeito na poluição atmosférica; 

B) Não existem programas de subsídios de 

produção de álcool combustível para os 

usineiros no Brasil, que assim não 

conseguem manter a produção em larga 

escala; 

 

C) Devido às sucessivas politicas públicas para 

a produção de combustíveis no Brasil, não 

existe nenhuma relação entre os preços de 

combustíveis praticados no país e o valor do 

petróleo nos mercados internacionais; 

 

D) Mesmo que se considere o processo de 

globalização da economia, a regulação dos 

preços de combustíveis no Brasil é 

organizada com total autonomia e 

independência com relação às oscilações de 

preços na economia internacional; 

 

E) A produção de etanol no Brasil é considerada 

como uma das principais alternativas para a 

produção de combustível limpo em larga 

escala. 

 

17. (CONCURSO PORTEIRAS/2018)  “A 

taxa de desemprego no Brasil caiu para 

11,9% no trimestre encerrado em 

setembro, mas ainda atinge 12,5 milhões 

de brasileiros, segundo dados divulgados 

nesta terça-feira (30) pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE).” G1 Economia, 30/10/2018 

(Adaptado). Sobre o tema do desemprego 

no Brasil marque a opção correta: 

 

A) Os dados divulgados pelo IBGE mostram 

uma clara e acelerada recuperação da 

economia brasileira que assim tem gerado 

postos de trabalho formais, com carteira de 

trabalho; 
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B) Os dados divulgados sobre o desemprego 

demonstram que, com a falta de abertura de 

postos de trabalho nas cidades, a população 

economicamente ativa está migrando para o 

campo pois a principal atividade de 

crescimento de emprego é a agricultura; 

 

C) Os dados divulgados pelo IBGE mostram 

uma queda no desemprego explicada 

principalmente pelo crescimento do trabalho 

informal ou por conta própria e aqueles que 

aceitam trabalhar por menos horas, ou seja, a 

chamada “subocupação”; 

 

D) Os dados divulgados mostram que o Brasil já 

ultrapassou o momento de crise econômica e 

que não enfrenta mais dificuldades quanto ao 

emprego da população considerada 

economicamente ativa; 

 

E) Os dados divulgados pelo IBGE mostram 

que a população economicamente ativa 

continuará a ser atendida por direitos 

garantidos pela atual legislação trabalhista, 

que assim não é objeto de debates sobre 

reformas nesse campo. 

 

18. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) “A 

atividade econômica do Ceará apresentou 

avanço de 0,8% em 2018, no comparativo 

com o mesmo período de 2017, de acordo 

com os dados do índice de Atividade 

Econômica Regional do Ceará (IBCR-CE), 

divulgados nesta segunda-feira, 17, pelo 

Banco Central (BC). Ainda de acordo com 

os dados, a média nacional avançou 0,57% 

em julho.” O Povo On Line, 17/09/2018 

(Adaptado). Considerando a atividade 

econômica no Ceará durante esse período, 

marque a alternativa correta: 

 

A) Os índices referentes à atividade econômica 

do Ceará acompanham o mesmo ritmo de 

crescimento dos demais Estados do Brasil; 

 

B) O desenvolvimento da atividade econômica 

do Ceará é realizado graças a ações 

exclusivas do setor privado que não conta 

com nenhuma iniciativa do governo local 

especialmente relativo ao investimento em 

infraestrutura; 

 

C) O desenvolvimento da atividade econômica 

do Ceará é realizado contando com ações do 

governo local, especialmente na facilitação 

dos transportes e no desenvolvimento na área 

das tecnologias; 

 

D) Devido a fatores como a greve dos 

caminhoneiros, a falta de investimentos em 

infraestrutura, como estradas e eletrificação, 

e a ausência de parceria com o setor privado, 

a economia do Ceará não apresentou nesse 

período índices de crescimento; 

 

E) Como abriga grande área de formação 

amazônica, as atividades econômicas no 

Ceará, todas voltadas para o setor da 

agroindústria, não conseguiu no período 

considerado índices de desenvolvimento, 

pois sempre esteve impedida por proibições 

das chamadas fronteiras agrícolas impostas 

por leis de proteção ambiental  

 

19. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) “A 

conquista de um centro de conexões 

internacionais no Nordeste, em operação 

desde maio deste ano, marca o início de 

uma nova fase no turismo cearense e 

transforma Fortaleza em um dos 

principais portões de chegada de 

estrangeiros ao Brasil. Em um ano, o 

número de voos internacionais já 

confirmados vai triplicar. Enquanto em 
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2017 eram 14 frequências semanais 

chegando de 8 origens, até abril de 2019 

serão 48 ligações por semana, trazendo 

turistas de 14 cidades da América, Europa 

e África.” Ministério do Turismo, 04 de 

setembro de 2018. Sobre a atividade 

econômica do turismo no Ceará marque a 

alternativa correta: 

 

A) O desenvolvimento das atividades do 

turismo e as demais áreas a elas conectadas 

propicia a geração de emprego e renda no 

Ceará se constituindo um dos principais 

setores da economia local; 

 

B) O Ceará não possuía até o ano de 2017 

nenhuma iniciativa para o desenvolvimento 

do turismo, sendo agora um setor inicial na 

economia local; 

 

C) As ações voltadas para o turismo no Ceará 

tem se desenvolvido graças à iniciativas 

exclusivas do setor privado, especialmente 

vinculado às companhia aéreas, hotéis de 

matriz internacional e companhia de oferta 

de cruzeiros marítimos; 

 

D) As áreas de distribuição para a exploração da 

atividade turística no Ceará se encontram 

localizadas exclusivamente no interior do 

Estado; 

 

E) O desenvolvimento do setor de turismo no 

Ceará tem enfrentado como principais 

obstáculos a falta de investimentos do setor 

público estadual e federal e a total ausência 

de atendimento à turistas estrangeiros.  

 

20. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Na 

história do cinema brasileiro é 

considerado o “o filme inaugural do Brasil 

no Oscar”, tido como a maior premiação 

do cinema: 

 

A) O que é isso companheiro (1998); 

B) O quatrilho (1996); 

C) O pagador de promessas (1963); 

D) Cidade de Deus (2004);  

E) Central do Brasil (1999). 

 

21. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Cidades cearenses onde se realizam 

anualmente o Festival de Jazz e Blues: 

 

A) Crato e Fortaleza; 

B) Sobral e Fortaleza; 

C) Viçosa e Fortaleza; 

D) Quixadá e Sobral; 

E) Guaramiranga e Fortaleza. 

 

22. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) “A 

Sapucaí foi ovacionada pela alegria e 

emoção. A Escola fez as pessoas cantarem 

o samba pelo pedido de socorro. As 

imagens foram muito fortes, aquele teatro 

todo retratando o que o nosso país está 

passando. Foi um grito de socorro dentro 

de um samba-enredo, disse Raíssa, 

madrinha de bateria da Escola, ao G1.” 

G1, 14/02/2018 (Adaptado). O texto faz 

referencia à Escola de Samba Campeã do 

Carnaval do Rio de Janeiro 2018. Essa 

Escola de Samba é: 

 

A) Mangueira; 

B) Mocidade Independente de Padre Miguel;  
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C) Portela; 

D) Beija Flor de Nilópolis;  

E) Imperatriz Leopoldinense. 

 

23. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Equipe de futebol de Santa Catarina 

vitimada em acidente aéreo em viagem 

para a disputa da final da Copa Sul 

Americana em novembro de 2016: 

 

A) Criciúma; 

B) Joinville; 

C) Chapecoense; 

D) Avaí; 

E) Figueirense. 

 

24. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Durante a realização das Olimpíadas do 

Rio de Janeiro, a atleta Rafaela Silva, 

nascida na famosa favela Cidade de Deus 

protagonizou uma grande conquista para 

o esporte olímpico brasileiro. Tal 

conquista foi: 

 

A) Medalha de ouro de judô, categoria peso leve 

(até 57 kg); 

B) Medalha de ouro no atletismo, na corrida de 

800 metros com obstáculos; 

 

C) Medalha de ouro na natação, 200 metros 

livres; 

 

D) Medalha de ouro no tiro livre, categoria 

carabina 100 metros; 

 

E) Medalha de ouro no salto à distância. 

 

25. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Sobre 

a Copa do Mundo de Futebol de 2018 é 

correto afirmar: 

 

A) Foi realizada pela primeira vez no continente 

africano tendo campeã a Seleção da Espanha; 

 

B) A Seleção Brasileira teve como técnico na 

Copa do Mundo em 2018 Luiz Felipe 

Scolari, o “Felipão” que levou o selecionado 

brasileiro até à final, quando perdeu para a 

Seleção da França; 

 

C) Foi realizada na Rússia e teve campeã a 

Seleção da França. 

 

D) Pela primeira vez na História das Copas do 

Mundo de Futebol a Seleção Brasileira não 

se classificou nas eliminatórias sul-

americanas e assim não participou da Copa 

da Rússia; 

 

E) Foi realizada na Rússia e teve como campeã 

a Seleção da Croácia liderada por Luka 

Modric. 

 

26. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) “Os 

números do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb) 2017 foram 

divulgados nesta segunda-feira, 3 

(setembro), e colocam o Ceará em posição 

de destaque no País.” O Povo On Line, 03 

de setembro de 2018. Segundo esses dados, 

as cidades cearenses que lideram o 

ranking do Ideb de 2017 são: 

 

A) Juazeiro do Norte, Iguatu e Quixeramobim; 

B) Quixadá, Brejo Santo e Forquilha; 

C) Viçosa, Juazeiro do Norte e Santana do 

Acaraú; 
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D) Itapipoca, Barbalha e Milagres; 

E) Sobral, Deputado Irapuan Pinheiro e Jijoca 

de Jericoacoara. 

 

27. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Sobre 

os meios de comunicação no Brasil é 

correto afirmar: 

 

A) A Televisão é o maior meio de comunicação 

entre os brasileiros, estando presente em 

97,4% dos domicílios, segundo dados 

divulgados pelo IBGE; 

 

B) A internet é o maior meio de comunicação 

entre os brasileiros, estando presente em 

98,5% dos domicílios, segundo dados 

divulgados pelo IBGE; 

 

C) O Rádio segue sendo, segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE o maior meio de comunicação entre 

os brasileiros; 

 

D) Ainda que existam diversos meios de 

comunicação disponíveis, os Jornais em 

versão impressa seguem sendo os maiores e 

mais acessados meios de comunicação entre 

os brasileiros; 

 

E) O Brasil ocupa um lugar de acesso à 

informação muito atrasado com relação à 

outros países, especialmente por não dispor 

de tecnologia suficiente para o uso da 

internet, telefonia celular, televisão paga, e 

não possuir até agora uma situação de 

liberdade de imprensa. 

 

28. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) São 

fatores que se encontram relacionados 

com a formação e o desenvolvimento dos 

processos de urbanização no Brasil: 

A) Politicas de fixação do trabalhador no 

campo; 

 

B) Reforma agrária e criação de Regiões 

Metropolitanas; 

 

C) Industrialização e Êxodo Rural; 

 

D) Reforma agrária e ausência de tecnologia nas 

atividades agrícolas; 

 

E) Criação de Regiões Metropolitanas e 

crescimento dos índices de empregabilidade 

no campo. 

 

29. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Sobre 

o processo de desenvolvimento urbano 

brasileiro é correto afirmar: 

 

A) No Nordeste brasileiro as cidades de maiores 

densidades demográficas estão no litoral; 

 

B) A maior densidade demográfica do Brasil se 

encontra na Região Norte; 

C) A região centro-oeste do Brasil desenvolve 

desde meados do século XX um grande e 

acelerado processo de urbanização; 

 

D) Os processos de urbanização no Brasil se 

realizam considerando eficientes projetos de 

crescimento das cidades; 

 

E) Os processos de urbanização no Brasil 

apresentam uniformidade e equilíbrio entre 

as diferentes regiões. 

 

30.  (CONCURSO PORTEIRAS/2018) São 

Estados do Nordeste e suas respectivas 

capitais: 

 

A) Maranhão, capital São Luiz; Rio Grande o 

Norte, capital Natal; Pará, capital Belém; 
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B) Bahia, capital Salvador; Pernambuco, capital 

Recife; Tocantins, capital Palmas; 

 

C) Maceió, capital Alagoas, Paraíba, capital 

João Pessoa, Acre, capital Rondônia; 

D) Bahia, capital Salvador; Pernambuco, capital 

Recife; Alagoas, capital Maceió; 

 

E) Distrito Federal, capital Brasília; Piauí, 

capital Parnaíba; Ceará, capital Fortaleza. 

 

31. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O 

Município de Porteiras está localizado 

geograficamente: 

 

A) Na região meridional do Estado do Ceará; 

B) É localizado na Região Sul do Estado do 

Ceará; 

C) Na região Centro-Sul do Estado do Ceará; 

 

D) Na Região do Maciço do Baturité; 

E) Na microrregião do Vale do Acaraú; 

 

32. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Fazem limites com o município de 

Porteiras: 

 

A) Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, 

Caririaçu; 

B) Brejo Santo, Missão Velha, Icó, Iguatu; 

C) Brejo Santo, Jardim, Milagres, Mauriti. 

D) Brejo Santo, Missão Velha, Jardim, Jati; 

E) Jardim, Jati, Barbalha, Juazeiro do Norte; 

 

33. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Sobre 

os aspectos religiosos do Município de 

Porteiras é correto afirmar: 

 

A) Uma das maiores comemorações de 

Porteiras é a Festa de Coroação de Nossa 

Senhora da Conceição, que ocorre a 31 de 

maio de cada ano; 

B) Uma das maiores comemorações de Porteiras 

é a Festa do Padroeiro São José, que ocorre a 

19 de março, e também padroeiro do Estado 

do Ceará; 

 

C) As manifestações de religiosidade em 

Porteiras ocorrem na cidade vizinha de 

Juazeiro do Norte, em consonância com as 

festividades de Nossa Senhora das Dores, 

padroeira de ambas as cidades; 

 

D) Tendo surgido como cidade quando se 

desmembrou de Missão Velha, a cidade de 

Porteiras seguiu tendo como padroeiro o 

mesmo São José; 

 

E) Com uma formação histórica relacionada 

com as missões religiosas de catequização 

indígena, a cidade de Porteiras teve como 

padroeira Nossa Senhora do Belo Amor, que 

veio a ser substituída por Nossa Senhora da 

Penha. 

 

34. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A 

criação da Vila de Porteiras se deu com a 

Lei Provincial 2.169 de 17 de agosto de 

1889, momento que se desmembrou do 

município de: 

 

A) Barbalha; 

B) Jardim; 

C) Brejo dos Santos; 

D) Brejo Santo; 

E) Icó 

 

35. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A 

primeira comemoração da maior festa 

religiosa de Porteiras ocorre em 1934, 
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realizada pela Professora Maria do Carmo 

Simplício. Em reconhecimento ao feito, em 

2005 a cidade homenageou a professora: 

 

A) Nomeando a principal avenida da cidade 

com o nome de Professora Maria do Carmo 

Simplício; 

 

B) Estabelecendo o aniversário da Professora 

Maria do Carmo Simplício como feriado 

municipal; 

 

C) Criando a Biblioteca Pública Municipal e 

nomeando-a de Biblioteca Professora Maria 

do Carmo Simplício; 

 

D) O município criou em 2005 a Escola 

Profissionalizante Professora Maria do 

Carmo Simplício em homenagem a primeira 

realizadora da maior festa religiosa da 

cidade; 

 

E) O município de Porteiras criou em 2005 o 

museu Professora Maria do Carmo 

Simplício. 

 

36. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Segundo os dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE, a 

população estimada do município de 

Porteiras no ano de 2018 é de 

aproximadamente: 

 

A) 25. 245 habitantes; 

B) 15.047 habitantes; 

C) 51.470 habitantes; 

D) 5. 550 habitantes; 

E) 40.307 habitantes. 

 

37. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) “Os 

mais velhos contam que a origem de 

Porteiras data do século XVIII, e que o 

município já foi uma grande lagoa 

chamada de Ariosa. Agricultores daquela 

época colocaram duas porteiras, uma na 

entrada do terreno e outra na saída, 

passando a chamá-las de Porteira de Fora 

e Porteira de Dentro.” Daniel Alberto 

Figueiredo, in O Povo On Line, 27/03/12. 

Sobre a denominação do município de 

Porteiras é correto afirmar: 

 

A) Desde o começo de seu povoamento até os 

dias atuais sempre foi chamado de Porteiras; 

 

B) Na sua fase inicial foi denominado como 

Conceição do Cariri; 

 

C) O município já foi denominado como 

Lagoas; 

 

D) O município foi chamado no inicio de 

Porteiras, depois alterado para Conceição do 

Cariri, e por último voltou a ser denominado 

Porteiras; 

 

E) A denominação completa do município é de 

Porteiras da Ariosa do Cariri. 

 

38. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Data 

de comemoração do Dia do Município de 

Porteiras – CE: 

 

A) 25 de março; 

B) 31 de maio; 

C) 31 de dezembro; 

D) 20 de dezembro; 

E) 21 de junho. 
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39. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Segundo os dados do IBGE de 2015 com 

relação a economia do Município de 

Porteiras marque a opção correta: 

 

A) Tem o PIB per capita de 7.108,05 Reais; 

 

B) Com relação ao PIB per capita o município 

ocupa o oitavo lugar no Estado do Ceará; 

 

C) O município de Porteiras tem um percentual 

de 95% de rendas oriundas de fontes 

internas; 

 

D) As principais atividades geradoras de 

emprego e renda em Porteiras são do setor da 

indústria de bens de capital; 

 

E) Os dados indicam que o salário médio 

mensal no município de Porteiras é de 2,5 

salários mínimos, o que coloca o município 

em nono lugar no Estado do Ceará. 

 

40. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Atendendo o item de definição do número 

de vereadores relacionado com o número 

de habitantes, o Município de Porteiras 

tem em sua Câmara Municipal um total de 

vagas para: 

 

A) 09 vereadores; 

B) 13 vereadores; 

C) 15 vereadores; 

D) 11 vereadores; 

E) 19 vereadores; 

 

 

 

 


