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COMANDO DA PROVA:

Você recebeu, do setor de redação da Dcom/UFCA, uma proposta de texto acerca
da Data Magna do Ceará, celebrada em 25 de março. Esse texto será diagramado
para postagem no Instagram da UFCA, em formato de cards, após a sua revisão.

Ao longo do texto proposto, foram destacados alguns trechos, que deverão, cada
um, ser classificados, por você, como CERTO ou ERRADO, de acordo com a norma
padrão da língua portuguesa. Ao todo, serão diagramados 6 cards. O primeiro e o
último trazem apenas um destaque para apreciação. Os demais, dois destaques.

Você deverá solicitar à aplicadora o preenchimento da alternativa que julgar
apropriada, conforme exemplo abaixo:

Certo ( X )
Errado (   )

OU

Certo (   )
Errado ( X )

Os 30 minutos concedidos para a realização da prova compreendem o recebimento
do link deste documento e sua abertura, a verificação da identificação da prova, a
leitura do comando, o preenchimento oral da prova e a confirmação oral das
alternativas assinaladas. Após esta confirmação, este documento será exportado
em PDF e arquivado, para fins de registro de pontuação e verificação de possível
recurso.

Conforme indicado em e-mail instrutivo, sua câmera e seu microfone devem
permanecer ligados durante toda a prova, sob pena de desclassificação do
processo seletivo. Não é permitida consulta a quaisquer materiais durante esta
aplicação.
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CARD 1:

25 de março: Data Magna no Ceará
Você lembra da importância deste dia?

Certo (   )
Errado ( X )

----

CARD 2:

A Data Magna do Ceará foi instituída como feriado estadual no dia 6 de dezembro
de 2011.

Certo ( X )
Errado (   )

Nosso Estado foi a primeira das províncias brasileiras a libertar os escravos, no dia
25 de março de 1884 – portanto, a 137 anos: 4 anos antes da assinatura da Lei
Áurea, que aboliu nacionalmente a escravatura, em 13 de maio de 1888.

Certo (   )
Errado ( X )

----
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CARD 3:

Nascido em 1839, em Canoa Quebrada, município de Aracati, Francisco José do
Nascimento, também conhecido como Dragão do Mar, teve papel fundamental na
luta pela libertação dos escravos. Prático da Capitania dos Portos, Dragão do Mar
conviveu de perto com o drama do tráfico negreiro.

Certo ( X )
Errado (   )

Em 1881, ele convenceu os colegas jangadeiros a se recusar a transportar para os
navios negreiros escravos que seriam vendidos para o sul do país.

Certo (   )
Errado ( X )

----

CARD 4:

A ação repercutiu em boa parte do país, colaborando com o fortalecimento das
lutas de outros abolicionistas do Ceará.

Certo (   )
Errado ( X )

Dragão do Mar faleceu em Fortaleza, no dia 5 de março de 1914. Sua luta pelo fim
da escravidão lhe renderia várias homenagens, e uma delas aconteceu no dia 28 de
abril de 1999, quando o Governo do Estado do Ceará deu seu nome ao Centro
Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Certo ( X )
Errado (   )
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----
CARD 5:

Apesar da libertação dos escravos no Ceará ser comemorada no dia 25 de março,
alguns historiadores consideram que o início da abolição ocorreu no dia 1º de
janeiro de 1883, um ano antes, na Vila do Acarape, atual município de Redenção, a
55 km de Fortaleza.

Certo (   )
Errado ( X )

Naquele ano, cartas de alforria foram entregues a 116 escravos, em ato realizado
em frente à igreja Matriz. Em Redenção, museus e prédios históricos reconstituem a
abolição.

Certo ( X )
Errado (   )

-----
CARD 6:

As referências ao tema, no Ceará, tem início com o próprio Palácio da Abolição,
sede do Governo do Estado. Inaugurado em julho de 1970, o Palácio sediou a
administração estadual até 1986. A reinauguração do Palácio como sede da
administração estadual ocorreu em em março de 2011.

Certo (   )
Errado ( X )


