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CADERNO
D E P R O VA

PROFESSOR II

S25 História
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento
do cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número
de inscrição e espaço para assinatura.

Município de

Rio das Antas

Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas
constitui a resposta correta em relação ao enunciado da
questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido
e assinado.

26 de agosto

40 questões

9 às 13h

3h30 de duração*
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.
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Língua Portuguesa

5 questões

Leia o texto.
Por que suamos ao sentir calor?
Para refrescar o organismo. Quando o corpo sente
calor durante ou depois de alguma atividade física, ou
quando estamos com febre, pequenas glândulas na
pele produzem o suor. Ele é um líquido levemente salgado, composto por 99% de água. Essa água evapora
e ajuda a absorver o calor da pele, deixando o corpo
mais fresco. Mas se o lugar é quente e úmido, a água
não evapora e o suor acaba não refrescando.
Marcelo Duarte. O guia dos curiosos.

1. Avalie a veracidade das afirmativas abaixo com
base no texto.
1. Podemos afirmar que a primeira linha do
texto já responde à pergunta do título. As
explicações subsequentes aprofundam a resposta dada.
2. A resposta dada à pergunta do texto é uma
oração subordinada adverbial final reduzida
de infinitivo.
3. No segundo período, o termo sublinhado é o
sujeito da oração principal.
4. O último período do texto apresenta uma
ideia em adição ao que foi exposto anteriormente e esse sentido, coerentemente, foi
introduzido pela conjunção adversativa “mas”.
5. A expressão “durante ou depois de alguma atividade física” é um complemento da palavra
“calor”, por isso é um complemento nominal.

2. Assinale a alternativa correta.
a. SQUARE Em “produzem o suor”, o termo sublinhado é
objeto indireto do verbo que o precede.
b. Check-square Na frase “o lugar é quente e úmido” temos um
predicativo do sujeito representado por dois
adjetivos.
c. SQUARE A expressão sublinhada no terceiro período
do texto resgata a pergunta feita no título e a
palavra “líquido” é um predicativo do objeto,
antecedido por um adjunto nominal.
d. SQUARE Se fosse necessário apor um pronome nominal
na expressão sublinhada no último período do
texto, necessariamente a próclise seria obrigatória e a expressão teria a seguinte redação: “a
água não evapora-se.”
e. SQUARE Em “Mas se o lugar é quente e úmido”, as palavras sublinhadas são adjuntos adnominais.

Leia o texto.
Dança da chuva
Você acredita na dança da chuva? Em 1998, o estado
de Roraima teve quase ¼ de seu território queimado
por causa de uma seca que já durava três meses.
Depois de frustradas tentativa de apagar o fogo, o
governo decidiu recorrer à crendice popular. Dois
índios caipós, Kucrit e Mantii, foram levados do Mato
Grosso até Boa Vista para executar a dança da chuva.
As passagens e o hotel foram pagos pela Funai. Os
pajés dançaram durante quarenta minutos, às margens do rio Curupira, pedindo chuva ao espírito de um
antepassado. Para surpresa geral, a chuva veio e apagou a maior parte dos focos de incêndio.
Marcelo Duarte. O guia dos curiosos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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3. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) sobre o texto.

5. Analise as afirmativas abaixo:
1. Na frase: “Ele foi, logo eu fiquei”, se colocarmos a vírgula depois da palavra “logo”, a frase
mudará de sentido.
2. Solecismo é um vício de linguagem e esse
vício está presente em: “Chegou ao final,
naquele campeonato mundial, seleções que
não estavam bem cotadas pela análise técnica.
3. Está de acordo com a norma culta a seguinte
frase: “Hão de haver ainda outros campeonatos mundiais e o Brasil conseguirá a vitória”.
4. Na frase “Tua vida são essas ilusões”, a concordância verbal está correta.
5. Observe as frases: “Deverá fazer invernos rigorosos” e “Farão invernos rigorosos”. É possível
afirmar que as duas frases se equivalem e
ambas estão escritas corretamente quando à
concordância.

( ) O texto corrobora a crendice popular.
( ) A pergunta que inicia o texto é um período
simples e o verbo é transitivo direto, já que
o termo “dança” não está antecedido de
preposição.
( ) Em “recorrer à crendice popular”, o verbo é
transitivo indireto o que justifica a presença
da crase diante do substantivo feminino.
( ) O termo “às margens do rio” equivale, em
sentido, a “nas margens do rio” e a crase está
correta.
( ) A última frase do texto apresenta um adjunto
adverbial deslocado e essa estrutura frasal
justifica a existência da vírgula ali posta.
( ) A regência do verbo “implicar” na frase:
“Dança da chuva implica destruição de focos
de incêndio na mata”, está correta.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

V•V•V•V•V•F
V•V•F•V•F•V
V•F•V•V•V•V
F•F•V•F•V•F
F•F•F•V•V•V

4. Assinale a alternativa correta.
a. SQUARE Os nomes dos índios no texto estão entre vírgulas porque caracterizam um vocativo.
b. SQUARE As palavras “território” e “espírito” são acentuadas pela mesma regra ortográfica vigente.
c. SQUARE O período sublinhado, na última frase do texto,
é composto por subordinação e a segunda oração tem o sujeito subentendido, mas expresso
na primeira.
d. SQUARE Em “Os pajés dançaram durante quarenta minutos” temos uma construção frasal em que o verbo,
por ter como complemento “durante quarenta
minutos”, é classificado com transitivo direto.
e. Check-square Na frase sublinhada no texto:”… que já durava
três meses”, a palavra “que” é um pronome relativo, um dos fatores sintáticos para classificar a
oração como subordinada adjetiva.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Temas de Atualidade

5 questões

6. Recentemente a população mexicana elegeu um
novo chefe de Estado que, segundo os analistas, pôs
fim a seis décadas de governos conservadores.
Assinale a alternativa que indica o Presidente eleito
daquele país.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Ivo Morales
Mauricio Macri
Sebastian Piñera
Carlos Alvares Quesada
Andrés Manuel López Obrador
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7. Analise as afirmativas abaixo:

9. Analise as afirmativas abaixo:

1. Um dos principais acontecimentos de nossa
história recente foi a greve nacional dos
caminhoneiros.
2. A greve dos caminhoneiros provocou uma
séria crise de abastecimento de alimentos e
combustíveis.
3. A greve dos caminhoneiros alerta para o desequilíbrio de nossa matriz energética, na qual
predominam acentuadamente os recursos
não renováveis sobre os renováveis.
4. A greve dos caminhoneiros torna evidente a
dependência da economia brasileira do transporte ferroviário.

1. O Município de Rio das Antas é cortado pelo
Rio do Peixe e banhado pelo Rio das Antas.
2. O povoamento de Rio das Antas começou no
início do século 20.
3. Os primeiros habitantes de Rio das Antas
foram colonos alemães de origem judaica,
refugiados da Segunda Guerra Mundial
4. Durante a Guerra do Contestado, com medo
da violência, muitos proprietários abandonaram a região.
5. A construção da Estrada de Ferro São Paulo
Rio Grande (do Sul) foi fator importante para o
início do povoamento do Município.
6. Alemães e Italianos estão entre os pioneiros
no povoamento de nossa cidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

8. Na tentativa de combater a imigração ilegal, o
governo norte-americano tomou uma atitude que
provocou forte repúdio no mundo inteiro e mesmo
entre o público interno.
Assinale a alternativa que descreve corretamente o
fato.
a. SQUARE Milhares de crianças, filhas de imigrantes ilegais,
foram enviadas para campos de concentração
instalados na Flórida e no Alasca.
b. Check-square Centenas de crianças, filhas de imigrantes ilegais, foram separadas de seus pais ao entrarem
no país.
c. SQUARE Milhares de crianças, filhas de imigrantes ilegais,
foram deportadas sem qualquer aviso prévio
para os seus países de origem.
d. SQUARE O Governo dos Estados Unidos proibiu a
entrada no país de imigrantes que tenham
filhos menores de 5 anos.
e. SQUARE Os filhos dos imigrantes que chegaram aos
Estados Unidos nos últimos dois anos foram
expulsos das escolas onde estudavam, mesmo
os que nasceram no país.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 5 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4, 5 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4, 5 e 6.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

10. O PIB é uma medida dos bens e serviços que um
país, uma região, um Estado produz em um determinado período. Segundo a Prefeitura de Rio das Antas,
com base no IBGE (2015) o PIB anual do Município é:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Inferior a R$ 29 milhões.
Cerca de R$ 55 milhões.
Cerca de R$ 145 milhões.
Cerca de R$ 245 milhões.
Cerca de R$ 390 milhões.
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Informática

5 questões

13. Sobre o MS PowerPoint 2010 em português, considere as seguintes afirmativas.
1. Pode-se adicionar um vídeo inserido a uma
apresentação, porém isso irá aumentar o
tamanho do arquivo de apresentação.
2. Podem ser adicionados vídeos vinculados, o
que mantém o tamanho da apresentação
menor. Recomenda-se armazenar os vídeos
vinculados e a apresentação na mesma pasta.
3. Pode-se inserir um vídeo através de uma referência explícita a uma URL http; o vídeo será
executado automaticamente pela apresentação quando no modo apresentação de slides.

11. Sobre o modo de exibição protegido do MS Word
para Office 365 em português, assinale a alternativa
correta.
a. SQUARE É um modo protegido por senha, que deve ser
informada para habilitar a leitura e também a
edição de um documento, de forma a proteger
seu conteúdo de acesso não autorizado.
b. SQUARE É um modo protegido por senha, que deve ser
informada para habilitar a edição de um documento. Permite, contudo, a visualização do
arquivo (somente leitura).
c. Check-square É um modo somente leitura no qual a maioria
das funções de edição está desabilitada, de
modo a reduzir possíveis riscos provenientes da
abertura de arquivos não confiáveis.
d. SQUARE É um modo de exibição que desconsidera edições do documento realizadas por terceiros, de
modo a exibi-lo com o conteúdo original do
autor do documento.
e. SQUARE É um modo somente leitura que não permite a
edição do documento sob nenhuma hipótese.
Para sair do modo de exibição protegido deve
ser informada uma senha de administrador do
computador.

12. O MS Powerpoint Professional Plus 2013 possibilita inserir uma série de elementos a um slide de
apresentação.
Quais elementos são disponibilizados pelo PowerPoint
através da guia Inserir?
1.
2.
3.
4.
5.

WordArt
Equações
Gráficos
Fórmulas
Hiperlinks

Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
São corretos apenas os itens 2, 4 e 5.
São corretos apenas os itens 1, 2, 3 e 5.
São corretos apenas os itens 1, 3, 4 e 5.
São corretos os itens 1, 2, 3, 4 e 5.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

14. Considere as células do MS Excel A1 a A5 com os
valores A1:5 A2:15: A3:25 A4:35 A5:45.
Assinale a alternativa que contém o resultado da fórmula =SOMA(A1:ESCOLHER(3;A2;A3;A4;A5))
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

25
35
45
80
125

15. Qual formato de célula do MS Excel irá ocultar o
conteúdo de uma célula que contém o valor 100, de
modo que ela mantenha o conteúdo mas este não
seja exibido na tela?
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

;;;
!!!
***
$$$
&&&
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Legislação Municipal

5 questões

16. Assinale a alternativa correta, em consonância
com a legislação em vigor.
a. SQUARE Extinto o cargo, o servidor será exonerado.
b. Check-square Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade até o seu adequado aproveitamento em
outro cargo.
c. SQUARE O retorno à atividade de funcionário em disponibilidade se dará a qualquer tempo e sem obrigatoriedade de manutenção de vencimentos
compatíveis com os anteriormente percebidos.
d. SQUARE Os Secretários Municipais (Agentes Políticos)
perceberão subsídios anuais, fixados por
Decreto de iniciativa do Poder Executivo.
e. SQUARE O vencimento dos cargos públicos é redutível a
qualquer tempo.

17. É o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Abono.
Gratificação.
Remuneração.
Vencimento.
Auxílio.

18. Assinale a alternativa que está de acordo com a
Lei 1114/2000, que instituiu o Plano de Carreira do
Magisterio Público Municipal.
a. Check-square A Carreira do Magistério Público Municipal é
integrada pelos cargos de provimento efetivo
de Professor e de Pedagogo.
b. SQUARE As Gratificações podem ser cumulativas, sem
limitações.
c. SQUARE A Gratificação pelo exercício de direção de
unidades escolares só poderá ser concedida a
Professores.
d. SQUARE Escolas de pequeno porte, segundo a tipologia
de classificação das unidades escolares, correspodem àquelas com até 350 alunos.
e. SQUARE A jornada de trabalho do titular de cargo da
Carreira será sempre integral.

19. A Comissão de Gestão do Plano de Carreira do
Magistério Público Municipal é presidida pelo:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Vice-Prefeito.
Prefeito Municipal.
Representante do Poder Legislativo.
Secretário Municipal de Administração.
Secretário Municipal de Educação, Cultura e
Esporte.

20. É correto afirmar que:
a. SQUARE A aferição da qualificação será realizada pelo
Poder Executivo.
b. SQUARE As promoções serão realizadas a cada 2 anos e
publicadas ao final de cada ano letivo.
c. SQUARE As promoções serão realizadas conforme determinação do Poder Executivo.
d. Check-square A promoção decorrerá de avaliação que considerará o desempenho, a qualificação em instituições credenciadas e os conhecimentos do
profissional da educação.
e. SQUARE A avaliação de desempenho será realizada
trimestralmente e a pontuação de qualificação e avaliação de conhecimento ocorrerão
anualmente.

Temas de Educação

10 questões

21. De acordo com a redação dada pela Lei 13.257,
de 2016, do Estatuto da Criança e do Adolescente é
direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em
família substituta, assegurada a convivência familiar
e comunitária, em ambiente que:
a.
b.
c.
d.

Tenha muito conforto e lazer.
Incentive a educação meritocrática.
Garanta seu desenvolvimento integral.
Favoreça a inserção do adolescente no mercado de trabalho.
e. SQUARE Auxilie no processo de conformação dos
corpos.
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
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22. Para a Teoria Histórico-Cultural, qual é a atividade
principal da criança em idade escolar?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Abstrações
Brincadeira
Experimentações
Atividade de estudo
Atividade manipulatória

23. O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal
está presente na teoria de aprendizagem conhecida
como:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Cognitivista.
Behaviorista.
Existencialista.
Comportamental.
Histórico-Cultural.

24. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (1996), redação dada pela Lei
12.796, de 2013, a educação básica obrigatória e
gratuita dos 4 aos 17 anos de idade é organizada da
seguinte forma:
1.
2.
3.
4.
5.

Creche.
Pré-escola.
Ensino fundamental.
Ensino médio.
Ensino Profissionalizante.

25. Consta no artigo 4 do Estatuto da Criança e do
Adolescente que é dever da família, da comunidade,
da sociedade em geral e do poder público assegurar,
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes:
a. Check-square À vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
b. SQUARE À vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao esporte, ao lazer, à livre expressão e à
profissionalização.
c. SQUARE Ao lazer, à profissionalização aos quatorze anos
de idade, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária.
d. SQUARE À vida, à saúde, à liberdade de ir e vir e à convivência familiar e comunitária.
e. SQUARE À vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
esporte e à liberdade de expressão.

26. Consta no artigo 28 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (1996), que na oferta de educação
básica para a população rural, os sistemas de ensino
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região,
especialmente:
1. Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos
alunos da zona rural.
2. Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo
agrícola e às condições climáticas.
3. Adequação à natureza do trabalho na zona rural.
4. Contratação exclusiva de professores que
moram na zona rural.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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27. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) de acordo com a concepção de avaliação que consta nos Parâmetros Curriculares Nacionais.
( ) Vai além da visão tradicional, que focaliza o controle externo do estudante mediante notas ou
conceitos, para ser compreendida como parte
integrante e intrínseca ao processo educacional.
( ) Restringe-se ao julgamento sobre sucessos ou
fracassos do estudante.
( ) É compreendida como um conjunto de atuações que tem a função de alimentar, sustentar
e orientar a intervenção pedagógica.
( ) Acontece contínua e sistematicamente por
meio da interpretação qualitativa do conhecimento construído pelo estudante.
( ) Implica a instauração de um longo período de
diagnóstico, que exige do professor a elaboração de instrumentos capazes de mensurar
quantitativamente as aprendizagens dos
estudantes.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

V•V•V•V•F
F•V•V•V•F
V•F•V•V•V
F•V•F•F•V
V•F•V•V•F

28. De acordo com a redação dada pela Lei 13.415,
de 2017, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (1996), o ensino da arte, especialmente em
suas expressões regionais, constituirá:
a. Check-square Componente curricular obrigatório da educação básica.
b. SQUARE Componente curricular facultativo no ensino
médio.
c. SQUARE Componente curricular facultativo na educação
básica.
d. SQUARE Eixo orientador no ensino fundamental.
e. SQUARE Eixo orientador na educação infantil.

29. Consta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (1996), que a escola poderá reclassificar os
alunos, inclusive quando se tratar de transferências
entre estabelecimentos situados no País e no exterior,
tendo como base:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

As leis municipais.
O Regimento interno das escolas.
As demandas dos gestores escolares.
As normas curriculares gerais.
O Projeto Político-Pedagógico.

30. Consta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (1996), incluído pela Lei 13.006, de 2014, que
a exibição de filmes de produção nacional constituirá
componente curricular complementar integrado à
proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição
obrigatória por, no mínimo:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

2 horas semanais.
2 horas mensais.
4 horas mensais.
6 horas mensais.
4 horas semestrais.

Conhecimentos Específicos

10 questões

31. Identifique na lista de fatos abaixo, aqueles que
tiveram importância direta na História de Santa Catarina.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Povoamento Vicentista
Guerra dos Canudos
Povoamento Açoriano
A República Juliana
República do Café-com-leite
Guerra do Contestado

Assinale a alternativa que indica todos os fatos
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

São corretos apenas os fatos 1, 2 e 6.
São corretos apenas os fatos 3, 4 e 5.
São corretos apenas os fatos 1, 3, 4 e 6.
São corretos apenas os fatos 2, 3, 4 e 5.
São corretos os fatos 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
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Leia o documento abaixo para
responder às questões 32 e 33.
Senhor: O bacharel mestre João, físico e cirurgião de
Vossa Alteza, beijo vossas reais mãos. Senhor: porque, de tudo o cá passado, largamente escreveram
a Vossa Alteza, assim Aires Correia como todos os
outros, somente escreverei sobre dois pontos. Senhor:
ontem, segunda-feira, que foram 27 de abril, descemos
em terra, eu e o piloto do capitão-mor e o piloto de
Sancho de Tovar; tomamos a altura do sol ao meio-dia
e achamos 56 graus, e a sombra era setentrional, pelo
que, segundo as regras do astrolábio, julgamos estar
afastados da equinocial por 17°, e ter por conseguinte
a altura do pólo antártico em 17°, segundo é manifesto
na esfera. E isto é quanto a um dos pontos, pelo que
saberá Vossa Alteza que todos os pilotos vão tanto
adiante de mim, que Pero Escolar vai adiante 150
léguas, e outros mais, e outros menos, mas quem diz
a verdade não se pode certificar até que em boa hora
cheguemos ao cabo de Boa Esperança e ali saberemos
quem vai mais certo, se eles com a carta, ou eu com a
carta e o astrolábio. Quanto, Senhor, ao sítio desta terra,
mande Vossa Alteza trazer um mapa-múndi que tem
Pero Vaz Bisagudo e por aí poderá ver Vossa Alteza o
sítio desta terra; mas aquele mapamúndi não certifica
se esta terra é habitada ou não; é mapa dos antigos e
ali achará Vossa Alteza escrita também a Mina. Ontem
quase entendemos por acenos que esta era ilha, e que
eram quatro, e que doutra ilha vêm aqui almadias a
pelejar com eles e os levam cativos.
[…]
Johannes artium et medicine bachalarius
Fonte: Os três únicos testemunhos do [...................] - Rio de Janeiro:
Lacerda Editores, 1999.

32. Assinale a alternativa que indica o fato histórico ao qual o documento pode ser corretamente
relacionado.
a. SQUARE Chegada dos espanhóis à América em 1292.
b. Check-square Chegada dos portugueses ao Brasil em 1500.
c. SQUARE Chegada dos primeiros europeus à Ilha de
Santa Catarina.
d. SQUARE Chegada dos colonos à região da Nova
Inglaterra.
e. SQUARE Conquista da costa ocidental da Nova
Caledônia.
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33. O fato relatado está claramente inserido em um
Processo Histórico que teve profundas repercussões
na história europeia e das terras americanas.
Assinale a alternativa que identifica esse processo.
a. SQUARE A Expansão Marítima, que tem entre seus
patrocinadores os comerciantes e empreendedores em busca do lucro e da ascensão social e
a aristocracia rural, interessada em suplantar os
frágeis monarcas europeus.
b. SQUARE A Guerra de Reconquista, movida pelos monarcas ibéricos – em nome da fé – mas que objetivava a ampliação dos domínios territoriais.
c. SQUARE A Guerra de Reconquista dos territórios dominados pelos muçulmanos ao sul da Península
Ibérica.
d. Check-square A Expansão Marítima, que tem entre seus
patrocinadores os comerciantes e empreendedores, ansiosos em expandir a economia e seus
lucros e os monarcas, interessados em ampliar
as rendas do Estado e seu poder pessoal.
e. SQUARE A conquista do litoral africano, em busca da
pimenta e do pau de tinta, levada a cabo pela
monarquia portuguesa em associação com os
reis católicos espanhóis.

34. Martinho Lutero e João Calvino são personagens
associados à(ao):
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Contrarreforma.
Cisma do Oriente.
Cruzadas do Ocidente.
Cruzadas do Oriente.
Reforma Protestante.

35. Assinale a alternativa que indica a primeira atividade econômica desenvolvida nas terras brasileiras.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Extração de pau brasil
Lavoura de cana de açúcar
Extração das “drogas do sertão”
Pecuária nordestina
Pecuária sulina
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36. Analise as afirmativas abaixo.
1. O período Pré-Histórico é tradicionalmente
dividido em dois grandes períodos: o
Paleolítico e o Neolítico.
2. A divisão da Pré-História leva em conta os
materiais empregados na fabricação das ferramentas e utensílios.
3. O Paleolítico, ou Idade da Pedra Polida é o
período inicial da aventura humana, quando
o material mais comum era a pedra. Com ela
faziam toscas ferramentas e armas.
4. A partir da descoberta da agricultura, com as
ferramentas e utensílios cada vez mais elaborados, a humanidade experimentou um conjunto de transformações que culminaram com
o surgimento das primeiras civilizações.
5. As primeiras civilizações nasceram provavelmente na África, no atual território da Etiópia.
Assim se conclui por, naquele território, terem
sido encontrados os esqueletos humanos
mais antigos.

38. As ideias da Ilustração ou Iluministas tiveram
grande importância na ruptura do Antigo Regime.
Podemos considerar verdadeiro a respeito dessas
ideias.
a. SQUARE Receberam pronto apoio da Igreja.
b. SQUARE Representavam os interesses da nobreza agrária em oposição à burguesia urbana.
c. SQUARE Afirmavam os valores religiosos, o teísmo e a
Escolástica.
d. SQUARE Opunham-se firmemente ao racionalismo e ao
pensamento científico.
e. Check-square Combatiam o Absolutismo Monárquico e o
Mercantilismo.

39. O Positivismo foi uma corrente filosófica idealizada por Auguste Comte. Ele se propõe a ordenar as
ciências experimentais, considerando-as o modelo por
excelência do conhecimento humano, em detrimento
das especulações metafísicas ou teológicas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

O ideário positivista exerceu forte influência em muitos episódios da História do Brasil, entre os quais:

a.
b.
c.
d.
e.

a. Check-square A Proclamação da República, que resultou da
aliança de interesses entre militares, muitos deles
positivistas, e os chamados “barões do café”.
b. SQUARE A Independência do Brasil, que resultou da
aliança de interesses entre militares, muitos dos
quais positivistas, e os chamados “barões do café”.
c. SQUARE O movimento militar de 1964, que resultou da
aliança de interesses entre militares, muitos dos
quais positivistas, e as grandes corporações
mundiais que se opunham ao capital nacional.
d. SQUARE A Revolução de 1930, produto da aliança dos
militares do sul, muitos dos quais positivistas, e a
oligarquia paulista, os chamados “barões do café”.
e. SQUARE A Reforma do Ensino de 1932, que extinguiu o
ensino religioso, criou a educação laica e passou a propagar o casamento livre, entre outras
bandeiras libertárias.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

37. Assinale a alternativa que indica acontecimentos
ocorridos há menos de 50 anos.
a. SQUARE A Revolução Francesa e a Revolução Cubana.
b. SQUARE A Guerra do Contestado e a Guerra da Lagosta.
c. Check-square A chegada do homem à lua e o ataque às
“Torres Gêmeas”.
d. SQUARE A invenção da célula fotoelétrica e a da telefonia móvel (celular).
e. SQUARE O lançamento do “Sputnik” e o Holocausto
judeu na Alemanha.
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40. No século 19, os países industrializados atiraram-se a uma acirrada disputa por territórios e fontes
de matéria-prima. Vastos territórios, principalmente
no continente africano, passaram a ser disputados,
gerando uma perigosa tensão.
Assinale a alternativa que enuncia as consequências
dos fatos relatados.
a. SQUARE As disputas por mercados e matérias-primas levarão a Europa à Expansão Marítima e à transferência do eixo econômico mundial para o Atlântico.
b. SQUARE Como consequência do clima de competição,
acelerou-se a pesquisa científica que teve como
fruto a invenção da máquina a vapor, do tear
mecânico e a melhoria dos transportes com o
advento do trem e navio a vapor.
c. SQUARE Os países da África, colonizados tardiamente no
século 19, conheceram uma época de notável
desenvolvimento econômico e cultural.
d. Check-square A crescente tensão política criou, no final do
século 19, uma situação insustentável que conduziu a Europa à guerra de 1914.
e. SQUARE Os Estados Unidos da América, até então
dependentes das potências europeias, passaram a controlar vastas porções do Pacífico, a
China e grande parte do Japão, tornando-se
uma grande potência econômica e militar.
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Coluna
em Branco.
(rascunho)

G R A D E D E R E S P O S TA S
1

26

2

27

3

28

4

29

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

5

30

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que
você poderá levar para posterior conferência.

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

.
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