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          PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  AQUIRAZ  –  CE 

       CONCURSO  PÚBLICO  –  EDITAL  001/2017 

GEÓLOGO 

NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________________________________________ 
 

RG: ______________________________                       ÓRGÃO EXPEDIDOR: _________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO 

ASSINATURA: _____________________________________________________          

 

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES: 
 

1. Este caderno contém 60 (sessenta) questões de 

múltipla escolha, numeradas de 1 (um) a 60 

(sessenta). 

2. Cada uma das questões apresenta um enunciado 

seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente 

uma deve ser assinalada. 

3. Examine se a prova está completa com a sequência 

numérica das questões, se há falhas ou 

imperfeições gráficas que causem dúvidas. 

Qualquer reclamação deverá ser feita durante os 20 

minutos iniciais. Após esse tempo, qualquer 

reclamação será desconsiderada. 

4. Depois de decorridas 2 (duas) horas do início da 

prova, será distribuído o cartão-resposta, o qual será 

o único documento válido para a correção. Ao 

recebê-lo, verifique se seu nome e seu número de 

inscrição estão corretos. Reclame imediatamente se 

houver discrepância. 

5. A folha de respostas não pode ser dobrada, 

amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua 

assinatura e data de nascimento, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às 

respostas. Tenha muita atenção ao marcar sua folha 

de respostas, pois não haverá substituição por erro 

do candidato. Marque sua resposta pintando 

completamente o espaço correspondente à 

alternativa de sua opção. 

 

Ex.: A  B  C  D  E 

6. A leitora de marcas não registrará as respostas em 

que houver falta de nitidez, uso de corretivo, 

marcação a lápis ou marcação de mais de uma letra. 

Não serão computadas questões não assinaladas. 

7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o 

empréstimo de material de qualquer natureza entre 

os candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e 

o desrespeito às autoridades encarregadas dos 

trabalhos são faltas que implicarão a 

desclassificação do candidato. 

8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos 

implicará a eliminação de ambos do certame. 

9. Não será permitido ao candidato, durante a 

realização das provas, portar armas, aparelhos 

eletrônicos de qualquer natureza, relógios, bolsas, 

livros, jornais e impressos em geral; bonés, 

chapéus, lenço de cabelo, bandanas etc. 

10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer 

outro meio de comunicação. O candidato que for 

flagrado portando aparelho celular ou qualquer outro 

meio de comunicação, durante o período de 

realização da prova, e/ou o aparelho celular tocar 

será sumariamente eliminado do certame. 

11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço 

para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais 

pergunte em voz alta. 

12. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao 

fiscal de sala juntamente com a folha de respostas 

(devidamente assinada). Não se esqueça, também, 

de assinar a folha de frequência. 

13. O candidato que permanecer na sala de provas, por 

mais de 3h45min, poderá levar consigo o caderno 

de provas, fornecido pela ORGANIZADORA. 

14. As provas terão duração de 4 (quatro) horas. Turno 

da Manhã com início às 08h e término às 12h. Turno 

da Tarde com início às 14h e término às 18h. O 

candidato só poderá ausentar-se da sala depois de 

decorridas duas horas do início das provas. 

15. Os Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas 

serão divulgados 72 (setenta e duas) horas após a 

realização das mesmas. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

Leia o texto a seguir para responder às questões 1 a 6. 

PROJETO SONHO BRASILEIRO ANALISA PERFIL DO 
JOVEM 

 Os jovens de 18 a 24 anos apresentam orgulho em ser 
brasileiros e otimismo quanto ao futuro do país, de acordo com 
Projeto Sonho Brasileiro, divulgado nesta segunda-feira (13), pela 
Box1824, empresa com atuação no mapeamento de tendências 
de comportamento. A nova geração demonstra também um 
comportamento mais coletivo e atuante na sociedade. 
 89% dos jovens disseram ter orgulho do país, enquanto 11% 
afirmaram ter vergonha. E 75% pensam que o Brasil está 
mudando para melhor. De acordo com Gabriel Milanez, 
sociólogo, o resultado reflete dois aspectos: “Pelo viés interno, o 
Brasil está melhor do que no passado, é um lugar onde as coisas 
são possíveis; e pelo lado externo, o mundo está reconhecendo 
o país”, diz. 
 Entre os quesitos de projeção, somente o confronto entre 
ética e corrupção é pessimista. 43% dos participantes analisam 
que a nação estará mais próxima da corrupção nos próximos 
anos do que da ética, que ficou com 38%. 
 De acordo com o projeto, a nova juventude [...] foge de 
conceitos como bipolarização e acredita, 92%, em ações 
pequenas que aos poucos vão transformando a realidade das 
pessoas. 
 A “Brasília política”, como denominam a “política velha”, já 
não diz muito para eles, em um cenário em que 59% afirmam não 
ter partidos políticos e 83% analisam que os políticos se 
afastaram da essência da atividade da política. 
 Essa postura também reflete no universo do consumo, em 
um quadro que os jovens consideram de demanda elevada, como 
explica Milanez. “O consumo para eles é uma atitude política. 
Têm uma visão mais crítica das empresas e cobram um papel 
social delas. Eles não esperam marcas que se posicionem pelo 
discurso, mas que ajam. E transparência é uma palavra muito 
forte, no âmbito do governo ou das empresas”. 
 A pesquisa chegou também ao que se denominou de 
“transformadores” ou “jovens-pontes”, pessoas que se 
caracterizam por agir nas mais diversas áreas, seja em projetos 
socioeducativos, de cultura ou economia comunitária. 
 “Todos eles acreditam que estão transformando a 
sociedade. Se pegarmos essas micro revoluções teremos um 
impacto muito grande”, defere Carla Mayumi, sócia da Box1824. 
8% dos entrevistados se encaixam nesse perfil, o que significa 
dois milhões de jovens; se aplicado o percentual ao total de 
brasileiros com faixa etária de 18 a 24, cerca de 26 milhões, 
segundo dados do IBGE. 
 A pesquisa, na fase quantitativa realizada pelo Datafolha, 
entrevistou 1784 pessoas de 173 cidades em 23 estados do 
Brasil, com perfis sociais distintos, das classes A a E. 
 Na fase qualitativa, foram entrevistados jovens das classes 
A, B e C que residem nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Recife e Porto Alegre. [...] 

Marcos Bomfim (disponível em http://exame.abril.com.br/) 

1. Marque a alternativa CORRETA, segundo o texto. 

a) Os jovens são otimistas em todos os aspectos, em relação 
ao Brasil. 

b) A maioria dos jovens acredita na política. 
c) Foram entrevistados jovens de diferentes classes sociais. 
d) A maioria dos jovens tem vergonha do País. 
e) Segundo a pesquisa, a ética supera a corrupção. 

2. Em relação ao texto, marque a opção INCORRETA. 

a) Os jovens têm perspectivas boas em relação ao futuro do 
País. 

b) Nos quesitos de projeção há uma valorização da ética. 
c)  Os “jovens-pontes” caracterizam-se por agir nas mais 

diversas áreas como em projetos socioeducativos, de cultura 
ou economia comunitária. 

d) A “política velha” não é o modelo de política ideal para os 
jovens.  

e) No decorrer dos parágrafos seguintes, há uma confirmação 
do que foi apontado no primeiro parágrafo. 

3. Sobre o texto, é INCORRETO afirmar que 

a) contém dados estatísticos. 
b) reflete o pensamento da juventude. 
c) nem todos os dados são otimistas. 
d) há dados sobre consumo. 
e) é uma pesquisa realizada pelos jovens. 
 
4. Marque a opção CORRETA em relação à análise do trecho 
“o Brasil está melhor do que no ano passado”. 

a) Tem verbo de ligação. 
b) Tem uma oração adverbial comparativa. 
c) O verbo é transitivo direto. 
d) Está na voz passiva analítica. 
e) O sujeito não é simples. 
 
5. Sobre o período: “Todos eles acreditam que estão 
transformando a sociedade.”, pode-se afirmar que 

a) é composto por coordenação. 
b) tem oração completiva nominal. 
c) a primeira oração é objetiva indireta. 
d) tem conjunção integrante. 
e) tem oração adverbial. 
 
6. “Entre os quesitos de projeção, somente o confronto 
entre ética e corrupção é pessimista.” Analisando esse 
período, temos como núcleo do sujeito 

a) quesitos. 
b) projeção. 
c) confronto. 
d) ética/corrupção. 
e) pessimista. 
 
7. Sobre a classificação das vogais, marque a opção 
CORRETA. Quanto ao(à) 

a) zona de articulação: são médias, anteriores e posteriores. 
b) papel das cavidades bucal e nasal: são tônicas, subtônicas e 

átonas. 
c) intensidade: são abertas e fechadas. 
d) timbre: são orais e nasais. 
e) timbre: são longas e finitas. 
 
8. Sobre o processo de formação das palavras, marque a 
opção em que todos os sufixos indicam naturalidade. 

a) –ado / -al / -oso / -ento / -ês. 
b) –ense / -ês / -ino / -ano / -ista. 
c) –ado / -ano / -ino / -vel / -iço. 
d) –ário / -eiro / -dor / -tor / -al. 
e) –ão / -eiro / -ense / -eu / -dor. 
 
9. Em qual das opções, o substantivo pertence ao gênero 
masculino? 

a) Omoplata. 
b) Entorse. 
c) Cal. 
d) Herpes. 
e) Dinamite. 
 
10. Sobre o pronome que, analise as frases a seguir. 

I. As aulas a que assisti foram proveitosas. 
II. Não sabia que responder. 
III. Você o chamou para quê? 
IV. Que tortura deve ter sofrido! 

Marque a opção CORRETA. 

a) Em todas as orações, é pronome relativo. 
b) Em III e IV, é pronome interrogativo. 
c) Em I e III, é pronome relativo. 
d) Em II e III, é pronome indefinido. 
e) Em IV, é pronome indefinido. 
 

http://exame.abril.com.br/
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11. Marque a opção em que todos os verbos são defectivos. 

a) Aturdir, latir e puir. 
b) Agredir, cair e ferir. 
c) Contundir, expelir e imprimir. 
d) Partir, sorrir e imprimir. 
e) Colorir, explodir e submergir. 
 
12. Marque a opção em que a concordância é 
INACEITÁVEL. 

a) O puma ou a suçuarana costuma caçar de noite. 
b) Partirá amanhã tu, Ricardo e as crianças. 
c) Partirão amanhã tu, Ricardo e as crianças. 
d) Partireis amanhã tu, Ricardo e as crianças. 
e) Sobram-lhe motivos para ser feliz. 
 
13. Assinale o período CORRETO quanto à regência verbal. 

a) Aberta a sessão, o secretário procedeu a chamada dos 
condôminos. 

b) Títulos e honrarias são coisas que não aspiro. 
c) Não saí de casa só para assistir a transmissão do jogo pela 

TV. 
d) Prefiro uma crítica sincera a elogios exagerados. 
e) A noiva chegou na igreja às 18 horas. 
 
14. Marque a opção INCORRETA quanto à colocação 
pronominal. 

a) Plantações de cana estendiam-se até a linha do horizonte. 
b) Quando a patroa limpa a louça, ela o faz com extremo 

cuidado. 
c) Sentir-me-ia mais aliviado, se conseguisse chorar um pouco. 
d) Será preciso refazer a estrada, modificando-lhe o traçado. 
e) Me disseram que a cachoeira de Sete Quedas sumiu rio 

abaixo. 
 
15. Em qual das opções a vírgula foi usada 
inadequadamente? 

a) A terra, o mar, o céu, tudo apregoa a glória de Deus. 
b) Olha, Pedro, você não me decepcione. 
c) O vento soprou tão forte, que arrancou mais de uma árvore. 
d) Iracema, a virgem dos lábios de mel, tinha cabelos negros. 
e) Enquanto o marido pescava, Rosa ficava pintando a 

paisagem. 
 
16. “Eles passaram __________________.” Marque a única 
opção que NÃO completa corretamente esse período. 

a) a distância 
b) a uma e meia da tarde 
c) à vista de todos 
d) à hora de sempre 
e) à distância de cinco metros de nós. 
 
17. Em uma grande metrópole, foi feita uma pesquisa com 
2.000 pessoas. Dessas 2.000 pessoas, 1.360 utilizam metrô, 
446 utilizam Uber e 272 utilizam esses dois meios de 
transporte (metrô e Uber). Com esses dados, quantas dessas 
pessoas não utilizam metrô nem Uber? 

a) 466. 
b) 0. 
c) 194. 
d) 174. 
e) 1282. 
 
18. Sabe-se que a multiplicação 2K . 5y tem como produto o 
número 400, sendo que k e y são números naturais. A soma 
de k + y é igual a 

a) 7. 
b) 6. 
c) 5. 
d) 4. 
e) 3. 

19. Gilberto aplicou um capital de R$ 25.000,00 no Banco 
Super Investimento durante certo tempo, à taxa de juro 
simples de 2,25% ao mês. Ao fim da aplicação, ele sacou um 
montante de R$ 26.406,25. O tempo que Gilberto deixou esse 

capital aplicado, em dias, foi de 

(Considere um mês igual a 30 dias). 

a) 30. 
b) 45. 
c) 60. 
d) 75. 
e) 90. 
 
20. Seu Antônio tem uma fazenda retangular que possui 10 
km de largura por 20 km de comprimento. Ele quer doar essa 
fazenda e irá dividi-la entre seus 200 funcionários de modo 
que todos recebam a mesma área. Então, cada um deles 
deverá receber 

a) 100 m² 
b) 1.000 m² 
c) 10.000 m² 
d) 100.000 m² 
e) 1.000.000 m² 
 
21. Pedro adora charadas e, ao lhe perguntarem as horas, 
ele respondeu da seguinte forma: “2/5 do que faltam do dia 
são iguais a 2/3 do tempo já decorrido”. Que horas são? 

a) 5. 
b) 7  
c) 9. 
d) 13. 
e) 15. 
 
22. No mês de maio, duas fábricas de picolé, “A” e “B”, 
produziram, juntas, 77.500 picolés. A produção de “B” foi 
igual a 2/3 da produção de “A”. Nesse mês, a quantidade de 

picolés produzidos por “B” foi? 

a) 40.500. 
b) 31.000. 
c) 55.000. 
d) 27.500. 
e) 22.000. 
 

23. Resolvendo o sistema 

{  

x + y

2
 – 

x – y

3
= –1

4x – y

5
 –  x + y = 3

 

Pode-se afirmar que x² + y² é igual a 

a) 88. 
b) 66. 
c) 122. 
d) 144. 
e) 90. 
 
24. Felipe tem 2m e produz uma sombra de 80 cm. Ao seu 
lado, há um prédio cuja sombra projetada tem 12m. Qual a 
altura desse prédio, em metros? 

a) 0,3. 
b) 3. 
c) 30. 
d) 300. 
e) 3.000. 
 
25. Numa feira com 2.000 convidados, 70% são homens e 
20% fumam. Se, nessa feira, forem convidadas 510 mulheres 
que não fumam, o total de convidados que fumam é de 

a) 370. 
b) 590. 
c) 340. 
d) 110. 
e) 220. 
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26. O custo industrial de um lápis é dividido, em 60%, à 
madeira e 40% ao grafite. Num ano, a madeira aumentou 
259% e o grafite, 325%. O aumento percentual no custo do 
lápis foi de quantos por cento? 

a) 378,1. 
b) 285,4. 
c) 180,5. 
d) 280,7. 
e) 387,8. 
 
27. Zé Maria aplicou, à taxa mensal de juros simples de 
2,85% ao mês, uma certa quantia. Após 4 meses, recebeu um 
montante de R$ 5.013,00. Qual foi a quantia aplicada? 

a) R$ 2.500,00. 
b) R$ 3.000,00. 
c) R$ 4.500,00. 
d) R$ 3.500,00. 
e) R$ 2.750,00. 
 
28. Sabe-se que a soma do perímetro de três quadrados 
distintos é igual a 108 cm e que a medida dos lados são 
números consecutivos. Então, a soma das áreas desses 
quadrados é igual a 

a) 95 cm² 
b) 355 cm² 
c) 245 cm² 
d) 335 cm² 
e) 175 cm² 

29. Comprei 80 m de corda para demarcar uma área de lazer 
retangular para meus alunos. A maior área possível a ser 
demarcada com essa tela será de 

a) 800 m² 
b) 600 m² 
c) 400 m² 
d) 200 m² 
e) 100 m² 
 
O mundo está mudando seus líderes. 

30. Observe o infográfico. 

Vitória de Macron 

Candidato de centro teve liderança expressiva na França, mas 
índice de abstenção alto. 

 

Analisando os percentuais do infográfico, podemos concluir 
que os franceses demonstraram nas urnas o(a) 

a) descaso pelo exercício da cidadania no ato de votar. 
b) quanto os atos terroristas os deixam inseguros. 
c) rejeição aos partidos dos candidatos que chegaram ao final. 
d) desconfiança do eleitorado na lisura do processo francês. 
e) insatisfação pelo conservadorismo e pela corrupção da 

classe política. 
 
 
 
 

31. Analise esse acontecimento. 

Brigitte! Brigitte! Brigitte!", entoava a multidão quando ela subiu 
ao palco com seu marido, o recém-eleito presidente da França, 
Emmanuel Macron. 
Em sua cerimônia de casamento, o próprio Macron comentou que 
eles não formam "um casal muito comum, muito normal – não que 
eu goste muito deste adjetivo – mas é um casal que existe". 
Existe uma diferença de 24 anos entre eles – a mesmo que há 
entre Donald e Melania Trump. O casal – ele hoje com 39 anos e 
ela com 64 – se conheceu quando Brigitte era professora de 
teatro dele. 
Os franceses acreditam que Macron pode “renovar positivamente 
a maneira de fazer política”. 

O exemplo de união de Brigitte e Emmanuel Macron vence 

a) preconceitos. 
b) costumes. 
c) protocolos. 
d) tradições. 
e) culturas. 
 
32. Propina em 12 países 

Em acordo de leniência firmado com o Departamento de Justiça 
dos Estados Unidos, derivado das investigações da Lava-Jato, a 
Odebrecht admitiu ter pago em propina US$ 788 milhões entre 
2001 e 2016 e a Braskem, US$ 250 milhões entre 2006 e 2014, 
a funcionários do governo, representantes desses funcionários e 
partidos políticos do Brasil e de outros 11 países. Para o órgão 
dos EUA, é o "maior caso de suborno internacional na história". 
A construtora brasileira pagou propina para garantir contratos em 
mais de 100 projetos em Angola, Argentina, Brasil, Colômbia, 
República Dominicana, Equador, Guatemala, México, 
Moçambique, Panamá, Peru e Venezuela, segundo o 
Departamento de Justiça dos EUA. Na Colômbia, a empresa 
admitiu ter pago mais de US$ 11 milhões em propina entre 2009 
e 2014. 

(http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/01/1849403-brasil-e-lider-em-ranking-de-
propina-nos-estados-unidos) 

A propina brasileira pode ser entendida como 

a) uma operação que usava um sistema separado de 
computadores e emails com codinomes para os pagamentos. 

b) pagamentos feitos por sistemas bancários legítimos, 
especialmente nos países em desenvolvimento. 

c) uma condução de crimes por tanto tempo e em tantas 
jurisdições, ápice da política brasileira. 

d) o maior mecanismo de pagamento de dinheiro obtido ou 
fornecido de forma ilícita. 

e) desvio de dinheiro que deveria ter sido entregue aos políticos 
e foi parar em paraísos fiscais. 

 
Leia as notícias I e II para responder às questões 33 e 34. 

NOTÍCIA I 

Suborno na América Latina 

A Odebrecht carrega uma dívida cada vez maior desde que seu 
envolvimento nos crimes apurados na operação Lava Jato veio à 
tona. Em dezembro, o grupo brasileiro reconheceu a prática de 
suborno na América Latina. 
A Odebrecht admitiu o pagamento de US$ 29 milhões a 
funcionários peruanos em troca de contratos para obras no país 
entre os anos de 2005 e 2014, segundo documentos do 
Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ). 
No período, a construtora participou de mais de 40 projetos no 
Peru, que envolveram cerca de US$ 12 bilhões em gastos 
públicos durante os governos de presidentes Alejandro Toledo, 
Alan García e Ollanta Humala. 
No relatório de administração da Odebrecht de 2016-2016, a 
empresa cita entre seus principais negócios, obras dos projetos 
de Irrigação Olmos e Chavimochic, da Central Hidrelétrica 
Chaglla, da Vía de Evitamiento de Cuzco e do Porto Matarani. A 
empresa também administra concessões de rodovias no Peru. 
Depois dos brasileiros, os peruanos compõem a maior parte do 
quadro de trabalhadores da empresa. Dos 128 mil funcionários 
da empresa no grupo, cerca de 10 mil são peruanos. 
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NOTÍCIA II 

O escândalo da venda de carne maquiada e de pagamento de 
propina a fiscais sanitários manchou a reputação no Exterior de 
duas das maiores exportadoras do produto no mundo – BRF e 
JBS – e também prejudicou a recuperação do agronegócio no 
Brasil, que encolheu 6,6% em 2016. Dona das marcas Sadia e 
Perdigão, a BRF tem 47 fábricas no Brasil e exporta para 120 
países. A BRF é dona de 14% do mercado de aves mundial. Já a 
JBS é o maior frigorífico do mundo, dono das marcas Friboi, 
Seara, Swift, Pilgrim's Pride e exporta para 150 países. 

http://g1.globo.com 

33. De acordo com a Notícia I, o sentimento do povo 
brasileiro sobre essa nova imagem do Brasil é de 

a) indignação. 
b) descaso. 
c) superação. 
d) indiferença. 
e) suspeição. 
 

34. A Notícia II está se referindo à Operação 

a) Zelotes. 
b) Calicute. 
c) Carne Fraca. 
d) Carne Bovina. 
e) Agronegócio em vermelho. 
 
35. Recentemente, o Papa Francisco ressaltou a 
diversidade de biomas do nosso país, mas criticou sinais de 
maus-tratos à criação. 

Por G1 DF 
01/03/2017 13h35 Atualizado 01/03/2017 13h51 

“O criador foi pródigo com o Brasil. Concedeu-lhe uma 
diversidade de biomas que lhe confere extraordinária beleza. 
Mas, infelizmente, os sinais da agressão à criação e da 
degradação da natureza também estão presentes”, afirmou o 
Papa, por meio de carta. 
“A preservação dos biomas exige a atuação do poder público, 
ações efetivas do governo, exige um modelo de desenvolvimento 
econômico que não destrua os recursos naturais na busca 
desenfreada pelo lucro e, por isso, pela sua natureza, a 
campanha necessita de parcerias, reflexões e ações conjuntas”, 

afirmou o Papa. 

O maior inimigo da preservação dos biomas é, sem dúvida, 

a) ignorar as tradições dos povos nativos de cada bioma na 
convivência com a natureza. 

b) a busca pelo lucro que esgota os recursos naturais e 
compromete a sustentabilidade. 

c) a ausência de pesquisa, informação sobre todos os seres, as 
espécies que compõem os biomas. 

d) a extinção de povos e comunidades tradicionais, ameaçados 
pelo impacto do desmatamento. 

e) o indivíduo e a coletividade constroem valores 
socioambientas na contra mão das políticas públicas. 

 
36. No último dia 12 de maio, o Governo Municipal de 
Aquiraz, através da Secretaria de Cultura do Município de 
Aquiraz, tornou público Edital para o concurso que 
regulamenta o apoio a grupos de quadrilha e festivais 
juninos interessados em participarem do Festival Junino de 

Aquiraz 2017 – Construindo Uma Nova História.  

http://www.aquiraz.ce.gov.br/noticias.php 

A Prefeitura de Aquiraz, através da Secretaria Municipal de 
Cultura, objetiva, com esse evento, 

I. promover uma competição entre os grupos inscritos. 
II. arrecadar dinheiro com a venda de credenciais aos 

ambulantes. 
III. valorizar as tradições juninas do povo aquirazense.  
IV. democratizar o acesso aos recursos públicos. 
V. estimular a organização e a participação das comunidades. 
VI. fomentar, sobretudo, a cadeia produtiva gerada em torno dos 

festejos populares. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II – III – IV. 
b) III – IV – V – VI. 
c) II – III – V. 
d) II – III – IV – V. 
e) I – IV – V – VI. 
 
37. Em parceria com a Secretaria de Cultura de Aquiraz, o 
Festival Acordes do Amanhã incluiu Aquiraz na rota musical. 
O festival, que começou hoje em Fortaleza, também 
aconteceu paralelamente nas cidades de Orós/CE, 
Itapajé/CE, São Luiz Gonzaga/RS e Garruchos/RS. 

Ao todo, são 130 intervenções sonoras urbanas, que revelam 
a música como instrumento potencial para transitar e 
transformar diferentes esferas sociais, ocupando e recriando 
lugares de uma cidade possível. 

www.festivalacordesdoamanha.com.br 

Toda a programação foi gratuita e o lema da ação era: 

a) A música literalmente irá onde o povo está. 
b) Recriando lugares de uma cidade possível. 
c) A música como instrumento potencial. 
d) Transformar diferentes esferas sociais. 
e) Intervenções sonoras urbanas. 
 
38. A Igreja de São José do Ribamar começou a ser erguida 
no início século XVIII, logo depois de ser expedida em Lisboa 
(Portugal), em 13 de fevereiro de 1699, a Ordem Régia, 
mandando criar-se uma vila na Capitania do Ceará, no lugar 
Iguape, atualmente a cidade de Aquiraz. A partir daí tem início 
a estruturação urbana onde se estabeleceram os principais 
edifícios públicos civis, militares e religiosos. É nesse 
contexto que tem início a construção da Matriz, um templo 
que apresenta elementos de grande interesse como os 
painéis pintados do forro da nave da capela-mor que narram 
cenas da(dos) 

a) morte de Jesus. 
b) vida de Maria Santíssima. 
c) bons exemplos de São José. 
d) infância de Jesus  
e) vida de São José. 
 
39. A igreja de São José do Ribamar, sendo a segunda 
igreja mais antiga do Ceará (a primeira fica na cidade de 
Viçosa), tem sua história ligada à criação da Vila São José de 
Ribamar, que foi a primeira capitania do Estado. Existe uma 
lenda que envolve a imagem do seu padroeiro, São José de 
Ribamar: 

a) Calçaram botas na imagem para homenagear, segundo um 
sonho de uma beata, os bandeirantes desbravadores da 
época. 

b) A imagem foi encontrada em outro povoado e nem mesmo 
um carro de boi conseguiu removê-la. Entretanto, com a ideia 
de levá-la para a Igreja de Aquiraz, ela ficou tão leve que uma 
única pessoa conseguiu transportá-la.  

c) Chegou num porão de um navio. O jesuíta João Guedes não 
pôde pagá-la à alfândega e um comerciante adquiriu-a. Com 
pouco tempo, adoeceu gravemente e prometeu que se 
ficasse curado daria a imagem para a igreja e assim 
aconteceu. 

d) Um navio que vinha de Lisboa desviou-se de sua rota, esteve 
ameaçado de naufrágio por grandes tempestades e 
vagalhões. Os tripulantes invocaram a proteção de São José, 
prometendo erguer-lhe uma capela na povoação ao longe 
avistada. 

e)  Quando da construção de uma nova igreja, resolveram fazê-
la de frente para o mar, intento não alcançado porque as 
paredes da igreja várias vezes ruíram, até que os fiéis 
compreenderam que ela deveria permanecer no mesmo 
local. 
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40. Leia o seguinte texto:  

Aquiraz constitui importante núcleo de população do Ceará, 
tendo-se em vista, sobretudo, a circunstância de ter sido a 
primeira vila da Capitania, criada por despacho datado de 13 de 
fevereiro de 1699, por ordem de El-Rei de Portugal. 
Uma das fortes razões pela qual se criou o primeiro município do 
Ceará foi a de que, com ela e com suas autoridades constituídas, 
El-Rei mantinha o seu propósito de por termo às insolências e aos 
desmandos que, aqui, eram perpetrados pelos capitães-mores, 
senhores absolutos. 
Em 1910, a vila recebe a denominação de São José do Ribamar 
do Aquiraz, devendo-se isso à transferência da sede do município 
para a localidade do Aquiraz.  
Por volta de 1726, aportam no Ceará os padres João Guedes, 
Manuel Batista, Felix Capelli e Irmão Manuel da Luz. Eram 
jesuítas e vinham com a missão de levantar um hospício para a 
residência de dez padres da congregação. As terras do hospício 
foram doadas em escritura de 14 de março de 1727, pelo coronel 
João de Barros Braga, que as comprou ao coronel Manoel 
Rodrigues de Sousa, herdeiro de Manoel Fonseca Leitão. Este as 
comprara ao primeiro donatário Estevão Velho de Moura, 
fundador do sitio Aquiraz.  

O referido “HOSPÍCIO”, no linguajar da época, significava: 

a) "posto de hospedagem", era de lá que partiam e chegavam 
os padres missionários que vinham recuperar suas forças. 

b) local que abrigava os padres feridos devido aos constantes 
conflitos com os indígenas no processo de catequização. 

c) abrigo oratório onde os padres ficavam em retiro, 
incomunicáveis, até iniciarem uma nova missão de 
catequização. 

d) escola de catequese que recebia os aborígenes dos mais 
longínquos confins da capitania. 

e) hospital mental que cuidava dos padres com sintomas de 
esquizofrenia e outras doenças mentais devidas aos ataques 
indígenas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

41. Sobre as características da crosta terrestre, leia as 
afirmações a seguir e marque (V) para as VERDADEIRAS e 
(F) para as FALSAS. 

( ) A espessura da crosta terrestre é variável, sendo mais fina 
embaixo dos oceanos, e mais espessa embaixo das altas 
montanhas. 
( ) As rochas félsicas, típicas da crosta oceânica, apresentam 
velocidade de propagação das ondas superior às das rochas 
máficas que ocorrem na crosta continental superior.  
( ) O limite entre a crosta e o manto é chamado de 
descontinuidade de Mohorovičić. 
( ) O princípio da isostasia explica o fato de que a crosta 
terrestre, por ser mais densa do que o manto, flutua sobre este. 

Marque a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

a) V – F – V – F. 
b) V – F – V – V. 
c) V – V – V – F. 
d) F – V – V – F. 
e) V – V – F – F. 
 
42. As afirmativas a seguir apresentam características dos 
minerais. 

I. O que torna cada mineral único é sua forma física e como os 
átomos estão organizados na sua estrutura interna. 

II. Os minerais são homogêneos, portanto, não podem ser 
divididos em componentes menores por meios mecânicos. 

III. Poucos tipos de rochas são constituídos apenas por um 
mineral, como os calcários que contêm apenas calcita. 

IV. A grafita forma-se em pressões e temperaturas mais baixas 
que o diamante, mas ambos apresentam sistema cúbico de 
cristalização. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II – III. 
b) I – III – IV. 
c) II – III – IV.  

d) I – III. 
e) II – IV. 
 
43. Analise as afirmativas a seguir sobre minerais 
energéticos. 

I. A sequência, soterramento de resto de vegetais, turfa, linhito 
e carvão betuminoso resulta na formação de carvão duro, ou 
seja, antracito. 

II. As reservas combustíveis são medidas em unidades 
apropriadas para cada material, por exemplo, um quad 
equivale a sete barris de petróleo. 

III. Armadilhas de falha, anticlinais, estratigráficas e em domo de 
sal favorecem grandes reservas de petróleo e gás natural.  

IV. O uso de urânio como fonte de energia tem, como 
desvantagem, a necessidade de que seus rejeitos sejam 
armazenados em lugares seguros por centenas ou milhares 
de anos. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) II – IV. 
b) I – III. 
c) I – II – III – IV. 
d) II – III – IV. 
e) I – III – IV. 
 
44. Sobre o emprego de minerais como insumos na 
indústria, construção e agricultura, leia as afirmativas a 
seguir e marque a alternativa INCORRETA. 

a) Os calcários, resultantes da precipitação química por 
organismos, são utilizados na fabricação de cimento, calcário 
agrícola e pedra para construção civil.  

b) Os pegmatitos são rochas intrusivas de composição granítica 
e granulação muito fina que podem conter depósitos de 
minerais raros e muito utilizados na indústria naval. 

c) Um dos minerais mais valiosos, o diamante, é encontrado, 
principalmente, em kimberlitos que são rochas ígneas 
ultramáficas. Além do uso como gema, o diamante é utilizado 
na indústria de petróleo.  

d) As areias quartzosas, de alta pureza, são as matérias-primas 
para a fabricação de vidro e de cabos de fibras ópticas. 

e) A hematita é o minério de ferro mais comum no Brasil e 
bastante utilizado como pigmento vermelho. 

 
45. Sobre os diferentes tipos de rochas ígneas, leia as 
frases a seguir. 

I. As rochas ígneas _________, _________ e ________ 
respectivamente, _________ e _________, resfriam-se 
rapidamente na superfície terrestre e têm granulação fina. 

II. As rochas ígneas ________, _________ e _________ 
resfriam-se lentamente no interior da Terra permitido a 
formação de cristais grossos. 

Marque a opção que preenche CORRETA e respectivamente 
as lacunas. 

a) I. intrusivas / basalto / riolito / máfica / félsica / II. extrusivas / 
gabro / granito. 

b) I. extrusivas / basalto / riolito / máfica / félsica / II. intrusivas / 
gabro / granito.  

c) I. intrusivas / gabro / riolito / máfica / félsica / II. extrusivas / 
basalto / granito. 

d) I. extrusivas / basalto / riolito / félsica / máfica / II. intrusivas / 
gabro / granito. 

e) I. extrusivas / gabro / granito / máfica / félsica / II. intrusivas / 
basalto / riolito. 

 
46. Leia as afirmações a seguir e marque (V) para as 
afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS, 
considerando as características das rochas magmáticas. 

( ) Os peridotitos, exemplo de rocha ultramáfica, dominam o 
manto da Terra e constituem a fonte das rochas basálticas que se 
formam nas dorsais mesoceânicas. 
( ) As rochas félsicas são pobres em ferro e magnésio e ricas 
em minerais que têm altos teores de sílica como quartzo, 
feldspato potássico e plagioclásio.  
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( ) Granodiorito e diorito são exemplos de rochas 
intermediárias extrusivas, enquanto que dacito e andesito são 
rochas intrusivas ultramáficas. 
( ) Obsidiana é uma rocha plutônica e piroclástica 
completamente vítrea.  

Marque a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

a) V – F – V – F. 
b) V – F – V – V. 
c) V – V – V – F. 
d) F – V – V – F. 
e) V – V – F – F. 
 
47. A respeito das estruturas das rochas sedimentares, 
analise as afirmativas a seguir. 

I. O acamamento é uma feição típica das rochas sedimentares, 
sendo, preferencialmente, vertical e delgado. 

II. A estratificação cruzada é comum em arenitos, mas pode 
também ser encontrada em cascalhos e em alguns 
sedimentos carbonáticos.  

III. O soterramento é uma estrutura formada durante o processo 
de diagênese em rochas sedimentares detríticas. 

IV. As estruturas denominadas de bioturbação podem auxiliar a 
reconstruir os ambientes de sedimentação. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II – III. 
b) I – III – IV. 
c) II – III – IV. 
d) II – IV. 
e) III – IV. 
 
48. A respeito das rochas metamórficas granoblásticas, leia 
as afirmativas a seguir e marque (V) para as VERDADEIRAS 
e (F) para as FALSAS. 

( ) Cornubianito, quartzito, mármore, greenstone, anfibolito e 
granulito são exemplos de rochas granoblásticas não foliadas. 
( ) Todas as rochas granoblásticas são definidas por sua 
composição mineral, em vez de sua textura, porque são de 
aparência maciça. 
( ) O cornubianito é uma rocha metamórfica granoblástica de 
contato de elevada temperatura, com tamanho de grão uniforme, 
que sofreu pouca ou nenhuma deformação. 
( ) Os granulitos resultam de metamorfismo de alto grau e 
apesentam textura granoblástica. Estas rochas são formadas 
pelo metamorfismo de folhelhos, arenitos impuros e muitos tipos 
de rochas ígneas.  

Marque a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

a) V – F – V – V. 
b) F – V – V – V. 
c) V – V – F – F. 
d) F – F – V – V. 
e) V – F – V – F. 
 
49. Acerca das rochas metamórficas foliadas, leia e analise 
as afirmativas a seguir. 

I. A principal causa da foliação nestas rochas é a presença de 
minerais pIacoides, como, por exemplo, micas e clorita. 

II. O tamanho de seus cristais não é uma condição para o 
desenvolvimento da textura foliada.  

III. A sequência ardósia → filito → xisto → gnaisse → migmatito 
indica a intensidade do menor para o maior grau de 
metamorfismo para a formação dessas rochas foliadas.  

IV. Alguns migmatitos são, dominantemente, metamórficos, 
enquanto outros são considerados quase completamente 
ígneos. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II – III – IV. 
b) I – III – IV. 
c) II – III – IV. 
d) II – IV. 
e) III – IV. 

50. Em relação à tectônica de placas e à deriva continental, 
leia as afirmativas a seguir e marque (V) para as 
VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS. 

( ) Alfred Wegener, meteorologista alemão, apresentou as 
semelhanças entre as rochas, as estruturas geológicas e os 
fósseis dos lados opostos do Atlântico, atribuindo o nome 
Pangeia a um supercontinente que se fragmentou nos 
continentes como os conhecemos no presente. 
( ) Sobre as teorias de Alfred Wegener, o mesmo se 
equivocou quando atribuiu que os continentes se moviam 
rapidamente, bem como sobre as forças que atuavam nesses 
movimentos.  
( ) A tectônica de placas só passou a ser cientificamente 
aceita, quando se comprovou que a tectônica, em torno do globo 
em termos de placas maleáveis, move-se sob a superfície 
terrestre. 
( ) Em limites divergentes, as placas deslizam 
horizontalmente, uma em relação à outra, com o consequente 
aumento de área da placa. 

Marque a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

a) V – F – V – V. 
b) F – V – V – V. 
c) V – V – F – F. 
d) F – F – V – V. 
e) V – F – V – F. 
 
51. Com relação às forças tectônicas, responsáveis pela 
deformação das rochas, leia as afirmativas a seguir e marque 
a alternativa INCORRETA.  

a) As forças compressionais predominam nos limites 
convergentes, onde as placas são empurradas. 

b) As forças compressivas, extensionais e de cisalhamento são 
responsáveis pelas deformações das rochas.  

c) As rochas são deformadas por dobramento ou por 
falhamento quando submetidas a diferentes tipos de forças 
tectônicas. 

d) As forças compressionais atuam nos limites de falhas 
transformantes, onde as placas deslizam verticalmente uma 
em relação à outra. 

e) As forças extensionais dominam nos limites divergentes, 
onde as placas são rompidas por tração. 

 
52. No tocante à contaminação das águas subterrâneas, 
leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA. 

a) O selo sanitário previne a entrada de poluentes para o interior 
dos poços freáticos, justificando seu uso, principalmente, 
nestes poços.  

b) A poluição de águas subterrâneas pode ser de origem 
pontual ou difusa. 

c) A qualidade da água subterrânea de aquíferos suspensos 
não sofre interferência das características litológicas. 

d) A zona saturada protege a água subterrânea das fontes de 
poluição antrópica. 

e) Em geral, a qualidade da água de poços artesianos é inferior 
à de poços amazonas.  

 
53. Sobre a classificação e os elementos das falhas, leia as 
afirmativas a seguir e marque (V) para as VERDADEIRAS e 
(F) para as FALSAS. 

( ) Independentemente do seu tamanho, as falhas podem ser 
classificadas pela direção de movimento relativo ou deslizamento 
ao longo da fratura. 
( ) Na maioria das vezes, as superfícies, ao longo das quais 
as rochas fraturam-se e deslizam, são consideradas como os 
planos de falhas.  
( ) O mergulho e a direção descrevem a orientação de um 
plano de falha. 
( ) Na falha inversa, resultante de movimento de compressão, 
as rochas sobrepostas ao plano de falha movem-se para cima em 
relação às rochas sotopostas, causando um encurtamento da 
seção.  
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Marque a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

a) V – F – V – V. 
b) F – V – V – V. 
c) V – V – F – F. 
d) F – F – V – V. 
e) V – F – V – F. 
 
54. Baseado na escala do tempo geológico, leia as 
afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA. 

a) O pré-cambriano agrupa os éons: hadeano, arqueano e 
proterozóico. 

b) O éon fanerozoico é o mais recente, subdividido nas Eras 
paleozoica, mesozoica e cenozoica. 

c) Foi durante o Éon Arqueano que os sistemas do geodínamo, 
da tectônica de placas e do clima foram estabelecidos. 

d) O Período Cretáceo está inserido na Era Cenozoica. 
e) Os períodos são subdivididos em épocas em que as mais 

conhecidas geologicamente são as do Período Cretáceo, 
como, por exemplo, a Época Plioceno. 

 
55. Sobre os mapas geológicos, leia as afirmativas a seguir 
e marque a alternativa CORRETA. 

a) Nos mapas geológicos, os contatos geológicos são 
simbolicamente representados por traços de cores pré-
definidas. 

b) Falhas e dobras são representadas em mapas geológicos, 
quando a escala for maior ou igual a 1:200.000.  

c) As seções geológicas mostram, além da topografia, os 
contatos entre as diversas unidades litológicas ou 
estratigráficas. 

d) O mapa geológico não deve ser construído a partir de um 
mapa topográfico.  

e) Os mapas geológicos devem ser construídos com base nas 
observações feitas em campo, mas não em fotografias 
aéreas. 

 
56. Com base na importância econômica dos materiais 
sedimentares, leia as afirmativas a seguir.  

I. As areias e os cascalhos são matérias-primas de grande uso 
na construção civil, sendo normalmente extraídos de canais 
e terraços fluviais antigos. 

II. O calcário, que é a principal matéria-prima utilizada na 
produção de cimento, é, essencialmente, constituído por 
dolomita. 

III. Os minerais de minérios sedimentares têm grande valor 
econômico, como, por exemplo, a galena, que é usada para 
a extração de chumbo metálico.  

Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 

a) I – II – III. 
b) I – III. 
c) II – III. 
d) II. 
e) III. 
 
57. Os estudos geológicos são imprescindíveis em várias 
obras de engenharia. Com base nessa afirmativa, assinale a 
opção em que consta uma atividade geológica desnecessária 
em obras de rodovias. 

a) Mapeamento geológico de superfície. 
b) Perfuração de poços de inspeção para fins geotécnicos.  
c) Prospecção geofísica. 
d) Caracterização do estágio do movimento das rochas 

subjacentes. 
e) Sondagens para determinação dos tipos de rochas. 
 
 
 
 

58. O uso de rochas, aluviões e solos na construção civil é 
uma prática comum e remonta aos tempos antigos. No 
tocante a esse tema, leia e analise as afirmativas a seguir. 

I. Para o revestimento de fachadas e pisos, normalmente, são 
utilizadas rochas sedimentares e metamórficas sem 
polimento. 

II. Basalto, granito, diabásico e gnaisse são rochas, 
comumente, utilizadas em paralelepípedos.  

III. As jazidas de aluviões são muito utilizadas para a confecção 
de concreto, revestimento de leito de estradas entre outras 
aplicações.  

Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 

a) I – II – III. 
b) I – III. 
c) II – III. 
d) II. 
e) III. 
 
59. Sobre os processos erosivos, leia as afirmativas a 
seguir e marque a alternativa INCORRETA. 

a) A erosão pluvial atua tanto pelo gotejamento sobre os solos, 
como pelo lençol superficial e pela água de infiltração. 

b) A erosão diferencial está relacionada às diferenças 
litológicas e/ou estruturais.  

c) A erosão lateral resulta do efeito vertical de um rio em estado 
juvenil, promovendo o aprofundamento do seu leito. 

d) O ciclo de erosão é composto por soerguimento alternado 
com rebaixamento. 

e) A erosão fluvial é fortemente controlada pela geologia e pelo 
clima. 

 
60. Na figura a seguir é mostrada a mineralogia dos quatro 
principais grupos de arenitos clásticos.  

 

Fonte: PRESS, F.; SIEVER, R.; GROTZINGER, J.; JORDAN, T. H. Para entender 
a Terra. 4. Ed. Bookman. Porto Alegre: 2006. Cap. 8 – Pag. 210. 

Deste modo, os números 1, 2, 3, e 4 indicam, 
respectivamente. 

a) Calcário – arcósio – grauvaca – quartzarenito. 
b) Arcósio – silex – grauvaca – arenito lítico.  
c) Arcósio – arenito lítico – quartzarenito – grauvaca. 
d) Silex – grauvaca – arenito lítico – quartzarenito. 
e) Arcósio – grauvaca – gipsita – calcário. 


