3. (Concurso
Farias
Brito/2018)
O
preconceito ainda encontra muito
espaço para se manifestar no Brasil.
Sobre o preconceito é correto afirmar:

CONHECIMENTOS GERAIS

1. (Concurso
Farias
Brito/2018)
A
cidadania encontra-se em constante
processo permanente de construção,
ela se constrói e se conquista,
portanto, não é algo que nos seja dado
ou imposto. Mas para que o exercício
da cidadania plena seja exercido,
pressupõe que se tenha direitos
básicos. Os direitos fundamentais para
que se possa exercer a cidadania plena
está expresso corretamente em:

A) No Brasil só ocorre preconceito com os
negros
B) O preconceito é ilegal, mas não é crime
no Brasil.
C) Só quem sofre preconceito no Brasil são
as mulheres
D) Apenas os homossexuais podem sofrer
preconceito
E) Preconceito no Brasil é crime

A) Direitos civis, políticos e sociais.
B) Direitos políticos, econômicos e culturais.
4.

C) Direitos sociais, civis e privados.
D) Direitos à propriedade privada, políticos e
individuais.
E) Direitos

individuais,

participativos

e

(Concurso Farias Brito/2018) A
Constituição brasileira aponta para a
contradição entre realidade social e
garantias legais. No Brasil, o acesso
aos direitos de cidadania é limitado
fundamentalmente pelo seguinte fator:

sociais.
A) Formação profissional
B) Demanda habitacional

2. (Concurso
Farias
Brito/2018)
A
expressão da cidadania está associada
frequentemente ao campo do direito
que o cidadão possui, e está
assegurado
por
uma
série
de
legislação que garantem estes direitos.
Entre
elas
podemos
destacar
corretamente:

C) Distribuição da riqueza
D) Crescimento da população
E) Nível de educação

5. (Concurso Farias Brito/2018)
“O
cidadão é um individuo que tem
consciência de seus direitos e deveres
e participa ativamente de todas as
questões da sociedade. Tudo que
acontece
no
mundo
acontece
comigo...” (Herbert de Souza – Betinho)

A) O individualismo.
B) A exploração do trabalhador.
C) A defesa pessoal.
D) Acesso à saúde, educação e moradia.
E) O não cumprimento das leis
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segundo a definição acima, podemos
afirmar que:

D) A cidadania não fica ameaçada diante
dessa passividade, já que ela é mínima.

A) O cidadão é o individuo que se omite
frente ao debate político.

E) As ONG‟S são um ótimo exemplo dessa
passividade.

B) cidadania
é
apenas
estudiosos e políticos.
C) O cidadão
sociedade.

é

aquele

restrito

que

vive

aos

7. (Concurso Farias Brito/2018) A Região
Metropolitana do Cariri encontra-se
localizada ao Sul do estado do Ceará.
Surgiu a partir do inicio do processo de
Cornubação entre Crato, Juazeiro e
Barbalha, sua criação data de 29 de
junho de 2009, através da Lei
complementar estadual nº 78. O
município que não faz parte dessa
região é:

em

D) A cidadania compreende a necessidade
que as pessoas têm de participarem da
vida
Política
sempre
visando
o
funcionamento da sociedade.
E) O cidadão é o individuo que não precisa
exercer seus deveres civis e políticos
perante a sociedade em que vive

A) Missão Velha
B) Várzea Alegre

6. (Concurso Farias Brito/2018) “Se
devessem prevalecer os cidadãos
passivos os governantes acabariam
por transformar seus súditos num
bando de ovelhas dedicadas tão
somente a pastar o capim uma ao lado
da outra (e a não reclamar, acrescento
eu, nem mesmo quando o capim é
escasso).” (Norberto Bobbio). De
acordo
com
esse
pensamento
podemos afirmar que:

C) Nova Olinda
D) Farias Brito
E) Santana do Cariri

8.

A) A cidadania deve ser exercida apenas
quando nos sentimos afetados pelo
autoritarismo do poder público.
B) A cidadania deve ser passiva, pois ela
depende do pasto que é dado às ovelhas.
C) a cidadania deve ser ativa, ou seja, o
individuo deve cobrar, propor e pressionar
o tempo todo.

(Concurso Farias Brito/2018) O
Geopark Araripe situa-se no sul do
Estado do Ceará, na região nordeste do
Brasil. O Geopark Araripe envolve os
municípios
de
Barbalha,
Crato,
Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova
Olinda
e
Santana
do
Cariri,
apresentando uma área aproximada de
3.441 km2 (IBGE/FUNCEME, 2001); área
correspondente à porção cearense da
Bacia Sedimentar do Araripe. Um dos
objetivos do Geopark Araripe é:

A) Proteger e conservar os sítios de maior
relevância
geológica/paleontológica,
territorialmente denominados geossítios;
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B) Proteger os animais silvestres

ecológico no Ceará. A descoberta de suas
belezas leva a cada ano mais e mais turistas
para apreciar suas belezas naturais. Cresce,
então, o desafio de evitar a destruição do
que a floresta tem de mais precioso”.

C) Preservar o direito da população
desmatar indiscriminadamente
D) Proteger os direitos a propriedade privada
de quem mora na Chapada

Há a necessidade de as pessoas
prepararem-se para usufruir adequadamente
do mundo do lazer, preservando a natureza.

E) Preservar apenas as fontes de água da
chapada

Essa necessidade é satisfeita através da
9. (Concurso Farias Brito/2018) Leia o
texto abaixo.

A) cobrança de multas para aqueles que
degradarem
os
atrativos
turísticos
visitados.

O turismo é uma atividade capitalista, por
isso ela é contraditória, ou seja, gera
benefícios e simultaneamente problemas e
conflitos. Há uma maneira de promover
pontos turísticos sem que a infraestrutura
criada para receber os visitantes impacte de
forma negativa naquele local, conciliando as
atividades e as expansões turísticas com
medidas pela preservação do meio
ambiente.
Disponível
em:
<www.revistaturismo.com.br/artigos/guarami
ranga.html>. Acesso em: 29 mar. 2012.
Adaptado.

B) divulgação dos atrativos turísticos pelas
diversas esferas governamentais.
C) gratuidade dos ingressos para a visitação
de museus, parques ecológicos e galerias
de arte.
D) implementação de uma educação para o
turismo por meio do sistema oficial de
ensino formal e informal.
E) divulgação para as visitas aos geossítios
sem uma politica de educação ambiental

Essa maneira é denominada de turismo

E) ambiental

11. (Concurso Farias Brito/2018) As
queimadas é uma prática corriqueira
no Nordeste brasileiro, e no Cariri ela
acontece como forma do agricultor
preparar as terras para o plantio,
porém essa prática é bastante
prejudicial por que:

10.
(Concurso Farias Brito/2018) Leia o
texto abaixo.

A) Ela mata os microrganismos do solo
causando a sua infertilidade ao longo do
tempo, além de contribuir para o aumento
do CO2 na atmosfera.

A) estrutural.
B) natural.
C) planejado.
D) sustentável.

"A Chapada do Araripe é uma área, que
alguns anos atrás era praticamente
desconhecida pela atividade do turismo
ecológico, hoje é referência de turismo

B) polui os rios e o solo através da
dissolução das cinzas gerada pelas
queimadas
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C) Gera a chuva ácida matando a flora e a
fauna

E) O lixo produzido nas cidades brasileiras
tem um destino apropriado. Verifica-se
que, na grande maioria dos casos, ele é
depositado
em
aterros
sanitários
tecnicamente adequados ou é incinerado.

D) Contribui para o aquecimento solar
E) Causa o efeito da inversão térmica do
solo

13. (Concurso Farias Brito/2018) A gestão
de resíduos sólidos nas cidades
envolve
uma
complexidade
de
problemas, o que demanda ações
eficientes por parte do poder público.
Entre as respostas quatro problemas
estão relacionados aos processos de
coleta e descarte do lixo nas cidades
atualmente. Indique a opção correta:

12. (Concurso Farias Brito/2018) O lixo é
um dos problemas ambientais mais
preocupantes no âmbito das cidades,
não só brasileiras, mas de todo o
mundo. Por outro lado, gera emprego e
renda. Sobre essa questão, assinale a
opção correta.
A) A produção de lixo cresce na razão
inversa
do
poder
aquisitivo
das
populações. Isso ocorre porque os
segmentos de alto poder aquisitivo
adotam posturas mais conscientes em
relação ao destino de lixo.

A)

depósitos a céu aberto (lixões),
insignificância de coleta seletiva, coleta
insuficiente do lixo domiciliar, acúmulo de
materiais não biodegradáveis

B) contaminação do solo e do lençol freático
por chorume, reciclagem de materiais
plásticos, contaminação do solo e de
pessoas por produtos tóxicos, acúmulo de
materiais não biodegradáveis.

B) A participação do lixo orgânico em
relação ao total de lixo produzido é menor
nos bairros de baixo poder aquisitivo e
maior nos bairros de classe média alta.
Isso decorre das diferenças na qualidade
de
nutrição
entre
os
estratos
populacionais.

C) proliferação de insetos, roedores e outros
vetores de doenças nos lixões, uso
consciente do descarte adequado do lixo,
depósitos
a
céu
aberto
(lixões),
insignificância de coleta seletiva, coleta
insuficiente de o lixo domiciliar.

C) O Brasil figura entre os países do mundo
que mais reciclam latas de alumínio e
papelão, Esse resultado decorre da
conscientização da população e da
implantação de programas de coleta de
lixo seletiva nas principais cidades
brasileiras.

D) contaminação do solo e de pessoas por
produtos
tóxicos,
coleta
seletiva,
associações de catadores de lixo,
reciclagem.

D) O lixo representa uma fonte de trabalho e
renda para uma população cada vez mais
numerosa, sobretudo nos grandes centros
urbanos do Brasil. Assim, muitas pessoas
retiram do lixo coletado nas ruas e nos
lixões a principal fonte de sua
sobrevivência.

E) coleta insuficiente do lixo domiciliar,
distribuição de coletores seletivos pelas
ruas, contaminação do solo e de pessoas
por produtos tóxicos, acúmulo de
materiais não biodegradáveis
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14. (Concurso Farias Brito/2018) Marque a
alternativa
que
apresenta
uma
contribuição ao equilíbrio ambiental.

D) não respeitar a faixa de pedestre

A) Destruição das florestas tropicais e
equatoriais e poluição dos aquíferos

17. (Concurso Farias Brito/2018) É
necessário fortalecer a educação dos
jovens sobre o tema, para gerar
mudanças culturais capazes de reduzir
o número de acidentes, que matam
cerca de 35 mil pessoas por ano no
país. O alerta é do mestre em
Sociologia e especialista em segurança
no trânsito, Eduardo Biavati. Uma das
Maneiras correta de evitar acidente no
trânsito está na opção:

E) guiar a moto sem capacete

B) Liberação de poluentes na atmosfera e
uso dos combustíveis fósseis
C) Desenvolvimento da caça e da pesca
predatórias e acúmulo do lixo
D) Utilização de combustíveis não poluentes
e reeducação ambiental
E) Depósito de lixos industriais nos rios e
nos oceanos e queimadas periódicas

A) dependendo da quantidade da ingestão
de bebida alcoólica pode-se dirigir sem
perder os reflexos

15. (Concurso Farias Brito/2018) A
emissão de gases pelas indústrias e
veículos, além de causar poluição
atmosférica, tem intensificado.

B) Usar cadeirinha de segurança para
crianças com Mais de 1,40m de altura;

A) O desmatamento

C) Respeitar a sinalização de trânsito (tanto
o pedestre como os condutores)

B) As enchentes

D) Atravessar na faixa de pedestre sempre
ao alerta do sinal verde

C) A proliferação dos insetos
D) A fome

E) Deixar crianças menores de 10 anos,
andarem no banco da frente dos carros;

E) O efeito estufa

18. (Concurso Farias Brito/2018) Direção
Defensiva é a forma de dirigir, que
permite
a
você
reconhecer
antecipadamente as situações de
perigo e prever o que pode acontecer
com você, com seus acompanhantes,
com o seu veículo e com os outros
usuários da via. Os riscos e os perigos
a que estamos sujeitos no trânsito
estão relacionados com:

16. (Concurso Farias Brito/2018) Há
algumas atitudes simples que podem
colaborar com o movimento de
Educação para o Trânsito e diminuir os
acidentes
decorrentes
de
imprudências, para isso podemos
assinalar corretamente:
A) dirigir sem usar o cinto de segurança
B) Não dirigir após ingerir bebida alcoólica

A) A atenção do semáforo

C) Avançar o sinal amarelo

B) Advertência da sinalização
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C) A habilitação correspondente com o tipo
de veículo guiado

C) O motorista pode conduzir o veículo
alcolizado, desde que sua habilitação
esteja regulamentada com as normas de
trânsito,

D) imprudência dos motoristas no trânsito
E) Vias bem sinalizadas

D) O motorista pode dirigir veículos de quatro
rodas depois da ingestão de bebidas
alcoólicas,
mas
não
pode
guiar
motocicletas.

19. (Concurso Farias Brito/2018) A partir
do novo Código de Trânsito, para tirar
a carteira de motorista é necessário
que se saiba noções básicas de
primeiros socorros. Essas noções
incluem:
A)

E) O motorista pode dirigir alcoolizado desde
que esteja com passageiros que também
seja habilitado para conduzir o veículo.
21. (Concurso Farias Brito/2018) São
cinco os principais tipos de energia
limpa aquela que não libera ou libera
poucos gases ou resíduos que
contribuem para o aquecimento global,
em sua produção ou consumo. Apesar
de ser uma alternativa viável para o
meio ambiente sua utilização ainda é
economicamente muito alta. Assinale
a alternativa que corresponde a esse
tipo de energia.

Providenciar atendimento inicial e
temporário, até a chegada de um socorro
profissional.

B) Vigiar a vítima no local do acidente
C) verificar as condições do veículo no local
do acidente
D) Remover a vítima imediatamente do local
E) pedir carona para a remoção da vítima do
local
20. (Concurso Farias Brito/2018) O
objetivo da nova lei, aprovada em 20 de
junho de 2008, é diminuir os acidentes
de trânsito causados por motoristas
embriagados. O consumo de bebidas
alcoólicas é uma das principais causas
de acidentes automobilísticos no país,
segundo
estatística
da
Polícia
Rodoviária Federal. A nova lei para o
consumo de álcool para quem dirige, é
mais conhecida como Lei Seca, ela é
bem clara para os seguintes casos:

A) Eólica, atômica, das marés, biogás, solar.

A) O motorista pode dirigir, dependendo da
quantidade da ingestão de álcool.

22. (Concurso Farias Brito/2018) As
queimadas, ainda muito utilizadas por
agricultores para limpar o solo para o
plantio, favorecem a emissão do gás

B) Eólica, solar,
biocombustível.

das

C) Eólica,
elétrica,
biocombustível.

marés,

biogás,

solar,

biogás,

D) Eólica, atômica, elétrica, das marés,
biocombustível.
E) Eólica, solar, biocombustível, atômica,
Termelétrica.

B) Proibi qualquer quantidade de ingestão de
bebida alcoólica ao dirigir
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03 R’s (três Erres) estabelece
conjunto de ações capazes
preservar o planeta e os recursos
ele produzidos. Quais são os 03
dessa filosofia de consumo?

responsável pelo aquecimento global.
Esse gás é altamente tóxico e
prejudica ajuda também a elevar a
temperatura do clima. Assinale a
alternativa que corresponde ao tipo de
gás.

um
de
por
R’s

A) Refletir, reproduzir, reciclar.
A) Metano

B) Decompor, reciclar, utilizar.

B) Hidrogênio

C) Reduzir, reciclar, reutilizar.

C) Dióxido de carbono

D) Reproduzir, reutilizar, reformular.

D) Nitrogênio

E) produzir, refletir, decompor.

E) Oxigênio
25. (Concurso Farias Brito/2018) Segundo
a Declaração Universal dos Direitos
Humanos (DUDH), é direito fundamental
da sociedade?

23. (Concurso Farias Brito/2018) Muitos
dos
detergentes
utilizados
nas
cozinhas, bem como para lavar roupas,
são grandes poluentes das águas, pelo
fato de não serem consumidos pelas
bactérias presentes na natureza. Os
detergentes que são consumidos pelas
bactérias quando desprezados na
natureza
são
os
considerados
ecologicamente corretos por não
serem poluentes. Esse tipo de
detergente é corretamente chamado
de:

A) Apenas saúde pública de qualidade a
todos.
B) Educação, e saúde pública.
C) Igualdade, liberdade de expressão, direito
ao trabalho, e á educação, e direito a
vida.
D) Educação, direito ao trabalho.
E) Moradia e direito a segurança

A) Agrotóxicos
B) Biológico
C) Biodegradantes
D) Biodegradáveis
E) Bioativos
24. (Concurso Farias Brito/2018) As
atitudes do homem no seu cotidiano
são capazes de determinar a saúde do
planeta e, consequentemente, a sua
própria qualidade de vida. O consumo
consciente defendido pela filosofia dos
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