GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV
CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO – CMFB

NOME:

CPF:

CARGO: TÉCNICO LEGISLATIVO
DATA: 10/06/2018 (13:00 às 17:00 horas)
LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INSTRUÇÕES DESTA PÁGINA
1.

Este CADERNO DE PROVAS contém 30 (trinta) questões sendo 10 (dez) de Português e 20 (vinte) de
Conhecimentos Gerais cada uma delas apresentando um enunciado seguido de 05 (cinco) opções, designadas pelas
letras A, B, C, D e E das quais somente uma é correta.

2.

Examine se o Caderno de Provas está completo e se apresenta falhas de impressão ou imperfeições gráficas que
causem dúvidas. Constatando falhas ou imperfeições, solicite imediatamente a substituição do C aderno.

3.

Após decorrido uma hora do início da prova, será distribuído o Cartão-Resposta.

4.

Ao receber o Cartão-Resposta, examine e verifique se os dados nele impressos correspondem aos seus (nome, RG,
CPF e Cargo escolhido). Caso haja alguma inconsistência, comunique imediatamente ao Fiscal.

5.

A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente, assinalada no CARTÃO-RESPOSTA, fornecido
especificamente para este fim.

6.

A maneira CORRETA de marcar as respostas no Cartão-Resposta é cobrindo totalmente a quadrícula
correspondente à letra a ser assinalada. Exemplo:

Será anulada a questão que apresentar mais de uma

opção assinalada no cartão-resposta, rasuras e preenchimento além dos limites do retângulo destinado para cada
marcação.
7.

Qualquer forma de comunicação entre os candidatos, como também com os fiscais, implicará na sumária
desclassificação/eliminação da Seleção.

8.

O candidato ao sair da sala, deverá entregar, definitivamente, ao Fiscal da Sala, o Cartão-Resposta e o Caderno de
Provas, sem esquecer de assinar a lista de frequência.

9.

A divulgação dos GABARITOS E DAS PROVAS será no dia 10/06/2018, às 19:00 horas, através do site
cev.urca.br.

10.

Os recursos com pedido de modificação ou de anulação de qualquer questão da prova poderão ser
interpostos à Comissão Executiva do Vestibular, de 8:00 horas às 23horas e 59 minutos do dia 11 de Junho
de 2018, EXCLUSIVAMENTE PELA INTERNET, no site cev.urca.br
BOA SORTE !

----------------------------------------------------------------------------------------------------NOME:

INSCRIÇÃO:
PARA COPIAR SUAS RESPOSTAS: CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CÂMARA DE FARIAS BRITO.
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CARGO: TÉCNICO LEGISLATIVO

PORTUGUÊS
TEXTO I (fragmento)
Subiu a construção como se fosse máquina
Ergueu no patamar quatro paredes sólidas
Tijolo com tijolo num desenho mágico
Seus olhos embotados de cimento e lágrima
Sentou pra descansar como se fosse sábado
(Chico B. de Holanda, Construção)
01. (Concurso Farias Brito/2018) Sobre
a leitura do excerto acima, assinale a
alternativa em que aparece uma
informação ERRADA:
A) o tema tratado neste texto é extraído de
fatos do cotidiano
B) há uma preocupação em poetar sobre o
momento presente
C) há uma grande preocupação com o ritmo
do texto
D) no quarto verso, há uma elisão para dar
cadencia rítmica
E) há o uso intencional de uma linguagem
pobre para refletir a vida do trabalhador na
construção
02. (Concurso Farias Brito/2018) Todas
as palavras finais de cada verso do texto
de Chico Buarque de Holanda possuem
a antepenúltima sílaba tônica, elas são
gramaticalmente
classificadas
de
proparoxítonas. Marque a alternativa
em que todas as palavras sejam
proparoxítonas:

03. (Concurso Farias Brito/2018) Observe o
fragmento e classifique o termo em
destaque de acordo com a relação que é
estabelecida no texto:
Seus olhos embotados de cimento e lágrima.
A) um objeto direto pois está relacionado ao
verbo existente em versos anteriores
B) objeto indireto, pois se liga ao verbo
através da preposição DE.
C) predicativo do sujeito, uma vez que
atribui uma característica ao trabalhador.
D) é o sujeito da segunda oração
E) é o complemento nominal.
TEXTO II – À palo Seco - Belchior
Se você vier me perguntar por onde andei
No tempo em que você sonhava
De olhos abertos lhe direi
Amigo eu me desesperava
Sei que assim falando pensas
Que esse desespero é moda em 76
Mas ando mesmo descontente
Desesperadamente eu grito em português
Tenho 25 anos de sonho, de sangue
E de América do Sul
Por força deste destino
Um tango argentino
Me vai bem melhor que um blues
Sei que assim falando pensas
Que esse desespero é moda em 76
E eu quero é que esse canto torto feito faca
Corte a carne de vocês

A) rubrica, republica, lucifer
B) interim, republica, politica
C) rubrica, interim, lucifer
D) lucifer, rubrica, politica
E) guliver, pudica, rubrica
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04. (Concurso Farias Brito/2018) O texto
acima é do cantor e compositor
cearense, Belchior e representou um
período de muito engajamento juvenil
na política nacional. Sobre o texto é
correto afirmar:
A) reflete o poder da arte em ultrapassar
todas as barreiras e que, embora seja uma
realidade subjetiva, universaliza-se e
coletivisa-se
B) parece muito com a divisão política da
atualidade entre coxinhas e petralhas, mas
que em nada representa uma ideologia
séria e fundamentada
C) é parte das manifestações referentes ao
movimento hippie do Brasil e reflete uma
tentativa do eu poético de querer a adesão
de todos.
D) como está bem registrado, representa
apenas a realidade dos anos 70
E) é o fingimento poético em que o artista diz
sentir o que os outros sentem.
05. (Concurso Farias Brito/2018) O
fragmento abaixo apresenta em
destaque um desvio da norma culta.
Sobre a utilização dos pronomes, a
alternativa incorreta é:
Me vai bem melhor que um blues

A) Para não aborrecê-lo, tive de sair.
B) Quando sentiu-se em dificuldade, pediu
ajuda.
C) Não me submeterei aos seus caprichos.
D) Ele me olhou algum tempo comovido.
E) Não a vi quando entrou.
06. (Concurso
Farias
Brito/2018)
Observe o fragmento e marque a opção
em que todas as palavras são formadas
pelo mesmo processo:

Mas ando mesmo descontente
Desesperadamente eu grito em português
A) espairecer, esquentar, aborrecente;
B) ciumento, namorico, amarelado;
C) couve-flor, guarda-chuva, pingue-pongue;
D) desnecessário, contramão, sociologia.
E) infeliz, completamente, indecente
07.
(Concurso
Farias
Brito/2018)
Observe a utilização da vírgula no
excerto abaixo e marque a opção em que
o seu uso está correto:
Tenho 25 anos de sonho, de sangue
A) A gentil atendente, anotou meu recado.
B) Observem por exemplo, o número de
acidentes nas estradas.
C) Aqueles objetos eram, na ocasião, meros
acessórios.
D) O chefe da equipe deve promover, bom
convívio, entre seus auxiliares.
E) Encerrado o espetáculo, saíram os artistas, e
o público.
08. (Concurso Farias Brito/2018) Ainda
sobre pontuação, marque a opção em que
o
emprego
da
vírgula
está
INCORRETO:
A) Paula Marques, a professora mais exigente
da escola, foi homenageada pelos alunos.
B) Cansado da vida que tinha, Rodrigo decidiu
que estava na hora de recomeçar.
C) D. Helena e Sr. Paulo, são os melhores
funcionários da empresa.
D) Amanhã chegam meus primos preferidos,
meus companheiros de infância, meus
melhores amigos.
E) Marcos gosta de matemática, Joana, de
química.
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09. (Concurso Farias Brito/2018) Observe
o
verso
abaixo
e
empregue
corretamente os termos “mas” e
“mais”:
Mas ando mesmo descontente

Ele saiu cedo de casa, ________ o
congestionamento o atrasou.
Sem _____ nem menos, decidiu viajar para a
Europa.
Giovana era a aluna _____ inteligente de sua
turma.
Eles estavam felizes, _____ a chuva
atrapalhou a cerimônia de casamento ao ar
livre.
A) mas – mas – mas - mais
B) mais – mas – mas – mais
C) mais – mais – mais – mas
D) mas – mais – mais – mas
E) mas – mas – mas – mais
10. (Concurso Farias Brito/2018) Ainda
sobre a grafia correta das palavras,
marque a questão em que aparecem as
proposições corretas:
I. Em vez de descansar, preferiu pegar a
estrada durante o feriado.
II. Ao invés de sorrir, chorou com a surpresa
que recebeu dos amigos.
III. A entrega foi feita através dos correios.
IV. O pássaro entrou na porta através da
janela aberta.
V. O pagamento foi feito a vista.
A) I, II e IV.
B) II e V.
C) I, III e IV.
D) IV e V.
E) I e III.

CONHECIMENTOS GERAIS
11. (Concurso Farias Brito/2018) No campo
da política, a Constituição Brasileira de
1988 se caracteriza por uma forma de
democracia:
A) Direta
B) Representativa
C) Participativa
D) Representativa e participativa
E) Direta e participativa
12. (Concurso Farias Brito/2018) As
sociedades
contemporâneas
vêm
passando
por
transformações
tecnológicas, econômicas e sociais nas
últimas décadas. Sobre a chamada
reestruturação produtiva iniciada na
economia no final século XX é correto
dizer que ela tem como características:
A) Técnicas de produção flexíveis baseadas na
microeletrônica, e utilização intensiva de
mão-de-obra,
menor
exigência
de
qualificação do trabalho e redução do
desemprego global;
B) Técnicas de produção rígidas, utilização
intensiva de mão-de-obra, maior exigência
de qualificação do trabalho e aumento do
desemprego global;
C) Técnicas de produção flexíveis na
microeletrônica, maior exigência de
qualificação do trabalho e aumento do
desemprego global;
D) Técnicas de produção rígidas, utilização
intensiva de mão-de-obra, menor exigência
de qualificação do trabalho e diminuição do
desemprego global.
E) Técnicas intensivas em capital e redução do
desemprego global
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13. (Concurso Farias Brito/2018) Numa
discussão entre dois indivíduos, quando
um deles se contradiz, o discurso tornase ininteligível. Por exemplo, se alguém
afirma que banana é uma fruta doce, e
depois afirma que essa fruta tem gosto
amargo, que assim procede entra em
contradição, pois desdiz e o que disse
anteriormente. Neste caso nega o
principio lógico que rege todo e
qualquer discurso. Tal princípio é
conhecido como:
A) Princípio da não contradição
B) Princípio do terceiro excluído
C) Princípio da identidade
D) Princípio da não identidade
E) Nenhuma opção acima.
14. (Concurso Farias Brito/2018) Entre as
opções abaixo, somente uma completa
corretamente as lacunas apresentadas a
seguir. Assinale-a: “na cidade carente,
os... resolveram... seus direitos, fazendo
um... assustador”.
A) Mendingos, reivindicar, rebuliço.
B) Mindigos; reivindicar, rebuliço.
C) Mindigos; reivindicar; reboliço.
D) Mendigos, reivindicar, rebuliço.
E) Mendigos, reinvindicar, rebulio.
15. (Concurso Farias Brito/2018) Neste
ano, 2018, comemoram-se cento e trinta
anos da abolição da escravatura no
Brasil. Dentre as idades brasileiras, a
primeira a libertar seus escravos foi;
A) Rio de Janeiro
B) Salvador
C) Fortaleza
D) Redenção
E) Aquiraz

16. (Concurso Farias Brito/2018) Muito
além da princesa Isabel, três brasileiros
lutaram pelo fim da escravidão no Brasil.
Dentre
eles,
dois
cearenses
se
destacaram. Identifique-os:
A) Maria Tomasia; Dragão do Mar;
B) Joaquim Nabuco, Maria Firmina
C) Ruy Barbosa, Marechal Deodoro.
D) Antônio Conselheiro, Beato José Lourenço.
E) Machado de Assis e José de Alencar
17. (Concurso Farias Brito/2018) Das
assertivas abaixo, somente uma é correta.
Identifique-a:
A) O Tocantins é um dos rios que cortam São
Paulo;
B) O Tietê é um dos rios que cortam São
Paulo;
C) O Jaguaribe é um rio que corta a cidade de
Olinda
D) Os rios negro e Solimões cortam a cidade
de Florianópolis.
E) O Jaguaribe é o maior rio perene do mundo
18. (Concurso Farias Brito/2018) O
feudalismo se caracteriza por relações
A) De assalariamento
B) De suserania e vassalagem
C) Estado centralizado
D) De mercantilização generalizada
relações sociais
E) De contratuais
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19. (Concurso Farias Brito/2018)
Revolução Francesa de 1789 marca

A

A) A passagem do feudalismo para o
mercantilismo
B) O surgimento da Santa Aliança
C) A tomada do poder por Napoleão
Bonaparte
D) A tomada do poder pela burguesia
E) Tomada do politico pela realeza
20. (Concurso Farias Brito/2018) O Ato
Constitucional número 5 foi um dos
decretos emitidos pela Ditadura Militar
nos anos que se seguiram ao golpe de
Estado de 1964 no Brasil. Esse Ato
determinou:

22. (Concurso Farias Brito/2018) Em que
ano e onde aconteceu o maior acidente
aéreo da história do Brasil?
A) Ano 2007, em São Paulo
B) Ano 2006, no Mato Grosso
C) Ano 1982, no Ceará
D) Ano 1996, em São Paulo
E) Ano de 2016, Ceará.
23. (Concurso Farias Brito/2018) Quais os
quatros países que têm a maior
população carcerária do mundo?
A) Brasil, Estados Unidos, México e Índia
B) China, Estados Unidos, Índia e Indonésia
C) Rússia, Japão, Canadá e China
D) Estados Unidos, China, Rússia e Brasil.
E) Brasil, Equador, Estados Unidos e
Venezuela.

A) O fechamento do Congresso Nacional
B) A suspensão dos direitos políticos de
todos os cidadãos por dez anos
C) A eleição indireta do presidente e do vicepresidente do País por maioria absoluta do
congresso nacional
D) A liberdade de imprensa
E) Nenhuma das respostas anteriores

24. (Concurso Farias Brito/2018) Que país
que tem realizado testes nucleares e
ameaça principalmente os Estados
Unidos da América?

21. (Concurso Farias Brito/2018) “O
esquema
funcionava
através
da
superfaturação de obras que faziam
parte de um programa que tinha como
objetivo
acelerar
o
crescimento
econômico no País”. Essa descrição
corresponde a uma operação criminosa
no Brasil. Trata-se da:

25. (Concurso Farias Brito/2018) O que é o
Acordo de Paris?

A) Operação Lava Jato
B) Operação Carne Fraca
C) Operação Navalha
D) Operação Mensalão
E) Operação Pixuleco

A) Síria
B) Israel
C) China
D) Coreia do Norte
E) Coreia do Sul

A) Acordo internacional que trata da restrição
de imigrantes em Paris
B) Acordo internacional que trata da proteção
da França dos atentados terroristas
C) Acordo internacional que trata do
Desenvolvimento Sustentável
D) Acordo internacional que trata do
aquecimento global
E) Acordo internacional que trata de Redução
de Armamento Nuclear
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26. (Concurso Farias Brito/2018) Das
Assertivas abaixo somente uma é
correta. Assinale-a:
A) O Tietê é um dos rios que cortam a cidade
de São Paulo
B) O Tietê é um dos rios que corta a cidade
de São Paulo
C) O Tietê são um dos rios que cortam a
cidade de São Paulo
D) O Tietê é um dos rios que cortam a cidade
do Rio de Janeiro
E) O Tietê é um dos rios que cortam a cidade
Belém
27. (Concurso Farias Brito/2018) Em 29
de agosto de 2012 foi sancionada a lei
que destina 50% das vagas em
universidades federais para estudantes
oriundos de escolas públicas. De acordo
com a lei, metade das vagas oferecidas são
de ampla concorrência, já a outra metade
é reservada por critério de cor, rede de
ensino e renda familiar. Em qual governo
foi sancionada essa lei?
A)
B)
C)
D)
E)

Fernando Henrique Cardoso
Dilma Rousseff
Luís Inácio Lula da Silva
Fernando Collor de Mello
Nenhuma das respostas anteriores.

28. (Concurso
Farias
Brito/2018)
Chernobyl e Césio-137 fazem parte dos
maiores acidentes nucleares da história.
Em que países aconteceram?
A) Rússia e Espanha
B) Ucrânia e Brasil
C) Estados Unidos e Ucrânia
D) Japão e Brasil
E) Rússia e Canadá
29. (Concurso Farias Brito/2018) Qual a
doença sexualmente transmissível que
virou surto no Brasil em 2017?
A) Febre amarela
B) Zika
C) Sífilis
D) Hepatite B
E) HPV
30. (Concurso Farias Brito/2018) Quem é o
autor do famoso discurso "Eu tenho um
sonho"?
A) Nelson Mandela
B) Martin Luther King
C) Zumbi dos Palmares
D) Barack Obama
E) Madre Tereza de Calcutá
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