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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE

PROFESSOR – ESPECIALISTA EM HISTÓRIA REGIONAL

Português
Prova Matemática
Conhecimentos gerais
Conhecimentos específicos

INSTRUÇÕES
- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário,
solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.
- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.
VOCÊ DEVE
- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.
- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE
RESPOSTAS.
- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra
assinalada implicará anulação da questão.
- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras
feitas pelo candidato.
- Responda a todas as questões.
- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de
livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não
cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso.
- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só
será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do
início da mesma.
- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE
RESPOSTAS.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE
RESPOSTAS.
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Português

01. Para que o sujeito de uma oração seja determinado é preciso que:
I. Seu núcleo seja um substantivo, seja uma palavra substantivada, seja um pronome ou uma oração
substantiva.
II. Nem sempre o seu núcleo será um substantivo ou pronome
III. O seu núcleo seja sempre um pronome pessoal ou uma oração substantiva
IV. Haja sempre em seu núcleo um substantivo ou palavra substantivada.
Assinale a opção que corresponde ao sujeito determinado de uma oração:
A) Apenas a opção I é correta.
B) Todas as opções estão corretas.
C) As opções I e III estão corretas.
D) As opções II, III e IV estão corretas.

02. Analise a frase e identifique a função sintática de cada elemento que a compõe:
Acreditamos sempre em dias melhores.
A) Sujeito indeterminado, predicado verbal (acreditamos), adjunto adverbial de tempo (sempre),
objeto indireto (em dias melhores), predicativo do objeto (melhores).
B) Sujeito oculto (nós), predicado verbal (acreditamos), adjunto adverbial de tempo (sempre),
objeto indireto (em dias melhores), predicativo do objeto (melhores).
C) Sujeito oculto (nós), predicado verbal (em dias melhores), adjunto adverbial de tempo (sempre),
objeto indireto (melhores), predicativo do objeto (acreditamos).
D) Sujeito inexistente, predicado verbal (acreditar), adjunto adverbial de tempo (melhor), objeto
indireto (sempre), predicativo do objeto (melhores).

03. Observe as frases a seguir:
I. O bandido foi morto a bala pelos policiais.
II. Voltaremos a terra Natal de Pedro no verão.
II. O avião chegou a terra com segurança.
IV. O jogador fez um gol a Pelé.
Assinale a opção correta quanto a crase:
A) A crase é obrigatória em todas as orações.
B) A crase é opcional em todas as orações.
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C) Apenas nas orações I, II e III a crase é obrigatória.
D) Apenas nas orações II e IV a crase é obrigatória.

04. Na sequência, leia atentamente os períodos compostos por coordenação:
I. Eles deram o braço um ao outro e desceram a rua.
II. Era um local muito lindo, no entanto não fomos aceitos.
III. A moça loira é educado e inteligente.
IV. Ora se mostrava irritado, ora calmo demais.
V. Chame-o, pois se trata de um cliente.
VI. Não valorizava sua amiga, por isso hoje está só.
Enumere que tipo de período composto por coordenação ocorre em cada frase:
( ) Adversativa.
( ) Aditiva.
( ) Explicativa.
( ) Alternativa.
( ) Sindética.
( ) Conclusiva.
A sequência de baixo para cima é:
A) I, II, III, IV, V, VI.
B) II, III, V, IV, I, VI.
C) II, III, VI, IV, I, V.
D) II, I, V, IV, III, VI.

05. Identifique os pronomes pessoais oblíquos nas frases abaixo:
I. Eu sempre me vanglorio disso tudo.
II. Ela deu a si uma nova oportunidade.
III. Dessa forma tu te prejudicas e muito.
IV. Olhei para mim e nada me agradou naquele momento.
V. Joaquina já se preparou para a festa.
Em qual das sentenças há pronomes oblíquos átonos e tônicos:
A) Nas sentenças I, II e IV.
B) Nas sentenças II, IV, V.
C) Nas sentenças III, IV, V.
D) Nas sentenças I, II, III, IV, V.
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Matemática

06. Pela definição da Lógica Dedutiva: Lógica é um substantivo feminino com origem no termo
grego logiké, relacionado com o logos, razão, palavra ou discurso, que significa a ciência do
raciocínio. Em sentido figurado, a palavra lógica está relacionada com uma maneira específica de
raciocinar, de forma acertada. Por exemplo: Isso nunca vai funcionar! O teu plano não tem lógica
nenhuma! Os problemas ou jogos de lógica são atividades onde um indivíduo tem que usar
um raciocínio lógico para resolver o problema. Proceda de acordo com a definição exposta e
marque “a alternativa” que preencha com os requisitos expostos a cima.
A) Cantor, Escultor, Presidente do Brasil, Jogador de Futebol.
B) Pedreiro, Engenheiro, Encanador, Vidraceiro.
C) Caminhoneiro, Atleta de revezamento, Ministro da justiça, cantor.
D) Professor, Contador, Pintor, Humorista.

07. Para realizar montagem de uma estrutura lógica contendo palavras e números pode-se utilizar
um esquema de um jogo Lógico Matemático. Siga a lógica apresentada e marque a letra que se
refere à próxima ação a ser montada no jogo. Temos: Amar 23 – Borrar 29 – Comer 31
A) Dedo 33 – Elefante 39 – Faca 41.
B) Dia 37 – Escola 41 – Feira 43.
C) Degustar 33 – Escutar 39 – Filmar 21.
D) Derrubar 37 – Estudar 41 – Ferir 43.

08. A geometria plana ou euclidiana é a parte da matemática que estuda as figuras que não possuem
volume, tal qual as figuras que fazem parte da geometria espacial. A geometria plana também é
chamada de euclidiana, uma vez que seu nome representa uma homenagem ao geômetra Euclides
de Alexandria, considerado o “pai da geometria”. Curioso notar que o termo geometria é a união
das palavras “geo” (terra) e “metria” (medida); assim, a palavra geometria significa a "medida de
terra". Qual definição que refere-se a Geometria Euclidiana está incorreta?
A) Ponto: conceito adimensional, uma vez que não possuem dimensão. Os pontos determinam uma
localização e são indicados com letras maiúsculas.
B) Reta: a reta, representada por letra minúscula, é uma linha ilimitada unidimensional (possui o
comprimento como dimensão) e pode se apresentar em três posições: horizontal, vertical ou
inclinada. Dependendo da posição das retas, quando elas se cruzam, ou seja, possuem um ponto em
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comum, são chamadas de retas concorrentes; por outro lado, as que não possuem ponto em comum,
são classificadas como paralelas.
C) Segmento de Reta: o segmento de reta é ilimitado unidimensional, pois corresponde a parte entre
dois pontos distintos. Não obstante, a semirreta é limitada somente num sentido, visto que possui
início, e não possui fim.
D) Área: A área de uma figura geométrica expressa o tamanho de uma superfície de modo que
quanto maior a superfície da figura, maior será sua área.

09. Um losango é uma figura muito comum em um símbolo da Nossa Pátria Amada Brasileira.
Qual é a definição correta desse ente geométrico matemático?
A) Figura geométrica plana caracterizada pelo conjunto de todos os pontos de um plano. O raio (r)
corresponde a medida da distância entre o centro da figura até sua extremidade.
B) Chamado de quadrilátero notável, pois a soma dos seus ângulos internos corresponde a 360º, é
uma figura geométrica plana que possui dois lados e bases paralelas, donde uma é maior e outra
menor. São classificados em: retângulo (possui dois ângulos de 90º), isósceles ou simétrico (os
lados não paralelos possuem a mesma medida), escaleno (todos os lados de medidas diferentes).
C) Quadrilátero equilátero, ou seja, formado por quatro lados iguais, junto com o quadrado e o
retângulo, é considerado um paralelogramo, ou seja, um polígono de quatro lados, os quais possuem
lados e ângulos opostos congruentes e paralelos.
D) É um sólido geométrico, que faz parte da geometria espacial, caracterizado por ser
um poliedro convexo com duas bases (polígonos iguais) congruentes e paralelas, além das faces
planas laterais (paralelogramos). Note que, os elementos que o compõem são: base, altura, arestas,
vértices e faces laterais.

10. No dia a dia utilizamos algumas razões especiais que são trabalhadas nos conteúdos de
Matemática. Uma delas é a velocidade média que calcula a distância percorrida dividida pelo tempo
gasto para percorrer. Então uma Velocidade média de VM= 100,8 Km/h, e se quiser transformar
essa medida em m/s, qual seria a resposta correta?
A) Vm= 33,6 m/s.
B) Vm= 50,4 m/s.
C) Vm= 28,0 m/s.
D) Vm= 100,8 m/s.
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Conhecimentos gerais

11. A presidente Dilma Roussef, anunciou em outubro deste ano a reforma ministerial do governo,
com eliminação de 8 das 39 pastas por meio de fusão e eliminação de ministérios, medidas de
enxugamento da máquina administrativa e redução em 10% do próprio salário. Sobre a reforma
ministerial, assinale a alternativa incorreta:
A) A pasta de Assuntos Estratégicos foi extinta.
B) As pastas de Relações Institucionais, Secretaria Geral, Gabinete de Segurança Institucional,
Micro e Pequenas Empresas foram incorporadas ao novo ministério intitulado Secretaria de
Governo.
C) A pasta da Pesca foi incorporada ao Ministério da Agricultura.
D) A pasta de Previdência, Trabalho, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos se fundiram
em um único Ministério.

12. O Art. 29 da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece que os municípios serão
regidos por lei orgânica. Sobre a votação da lei orgânica municipal, conforme previsão
constitucional, assinale a alternativa correta:
A) Será votada em dois turnos, com interstício mínimo de 15 dias, e aprovada por um terço dos
membros da Câmara Municipal, que a promulgará.
B) Será votada em um turno, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal, que a promulgará.
C) Será votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal, que a promulgará.
D) Será votada em dois turnos, com interstício mínimo de 15 dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal e promulgada pelo Poder Executivo Municipal.

13. Sobre a formação administrativa do município de Pinhalzinho, assinale a alternativa incorreta:
A) O distrito de Pinhalzinho foi criado pela Lei Municipal nº 30, de 12 de Maio de 1956,
desmembrado do distrito de Saudades, subordinado ao município de São Carlos.
B) Pinhalzinho foi elevado à categoria de município pela Lei Estadual nº 1145 de 07/12/1961.
C) A instalação do município de Pinhalzinho se deu em 30/12/1961.
D) Pinhalzinho foi elevado à categoria de município pela Lei Estadual nº 780 de 07/12/1961.
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14. Conforme previsão do art. 29, inciso IV da Constituição da República Federativa do Brasil, para
composição das Câmaras Municipais será observado o limite máximo de … . Assinale a alternativa
correta:
A) 17 (dezessete) Vereadores, nos Municípios de mais de 80.000 (oitenta mil) habitantes e de até
120.000 (cento e vinte mil) habitantes.
B) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 20.000 (vinte mil) habitantes.
C) 15 (quinze) Vereadores, nos Municípios de mais de 40.000 (quarenta mil) habitantes e de até
60.000 (sessenta mil) habitantes.
D) 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de mais de 15.000 (quinze mil) habitantes e de até 20.000
(vinte mil) habitantes.

15.

Conforme previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de

Pinhalzinho – Lei Complementar nº 140/2012, Art. 19, § 5º, o estágio probatório ficará suspenso
durante o exercício de cargo em comissão, em algumas situações, exceto:
A) Licença para atividade política.
B) Licença por motivo de doença em pessoa da família, quando inferior a 45 dias.
C) Durante o período em que o servidor estiver em gozo de benefício do INSS.
D) Licença à adotante.

16. Conforme art. 30 da Constituição da República Federativa do Brasil, compete aos municípios:
I. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber.
II. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à
saúde da população.
III. Legislar sobre assuntos de interesse regional.
IV. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação federal.
Assinale a alternativa correta:
A) As afirmativas II e III estão corretas.
B) As afirmativas III e IV estão incorretas.
C) As afirmativas I e IV estão corretas.
D) As afirmativas II e IV estão incorretas.

17. Em setembro de 2015 a NASA (Agência Espacial Norte-Americana) anunciou a descoberta de
água líquida e corrente na superfície de Marte. As imagens que comprovaram a existência de água
no planeta vermelho foram obtidas pela sonda MRO, que está em órbita no planeta vermelho. As
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baixas temperaturas, aliadas a pressão extremamente baixa em Marte, fazem com que a água que se
encontra no planeta passe do estado sólido diretamente para o estado gasoso, um processo
conhecido como sublimação. Qual a razão de a água observada estar em estado líquido?
A) A água tem uma grande quantidade de sais, sendo basicamente uma salmoura.
B) A água contem diversos cristais de rocha, sendo uma espécie de lodo, onde o os cristais de rocha
não permitem que a água congele devido as baixas temperaturas do planeta.
C) A água encontra-se em estado líquido apenas abaixo de uma camada de gelo, onde o próprio
gelo funciona com isolante térmico, semelhante a um abrigo de gelo utilizado pelos esquimós.
D) A água encontrada em Marte está em estado sólido e a movimentação aparente está relacionada
com a movimentação do gelo, semelhante ao processo que acontece na terra em geleiras.
18. O Svalbard Global Seed Bank, localizado na Noruega é também conhecido como “Banco de
Sementes do Fim do Mundo”, um depósito de sementes do mundo todo, responsável por
reintroduzir uma planta que possa ter sido extinta devido a algum fator de contaminação.
Recentemente aconteceu a primeira retirada de semente do depósito, qual o motivo desta retirada?
A) Uma espécie de palmeira existente no oriente médio foi atacada por um fungo, extinguindo todas
da espécie.
B) Foi uma retirada de sementes velhas, que foram trocadas por novas.
C) Devido a um terremoto, seguido de um tsunami, uma espécie de arroz foi praticamente dizimada
no Japão, sendo necessário utilizar o banco de sementes para conseguir acelerar o processo de
plantio das novas safras.
D) Devido à guerra civil da Síria, o banco de sementes Aleppo foi danificado e desativado.

19. Jânio da Silva Quadros, sucedeu ao presidente Juscelino Kubitschek, e foi eleito em outubro de
1960, com uma expressiva vitória. Sobre o governo de Jânio da Silva Quadro, assinale a alternativa
incorreta:
A) O slogan de sua campanha era “varre, varre, vassourinha, varre varre a bandalheira”, e
empolgou a população prometendo acabar com a corrupção, equilibrar as finanças públicas e
diminuir a inflação.
B) O vice-presidente de Jânio Quadros foi João Goulart, sendo que embora a votação fosse
separada, os dois candidatos representavam o mesmo partido e tinham ideias semelhantes.
C) Jânio Quadros foi o primeiro presidente a tomar posse na nova capital do Brasil, Brasília.
D) Em agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou ao cargo de Presidente da República.
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20. O plenário do Senado aprovou em 12/11/2015 o projeto de lei que permite a regularização de
dinheiro enviado ao exterior sem conhecimento da Receita. Assinale a alternativa que está
relacionada ao projeto:
A) Uma emenda proíbe que políticos, cônjuges e parentes se beneficiem da proposta.
B) Para regularizar o capital enviado para o exterior será necessário pagar imposto de renda e multa
no valor de 40% do valor declarado.
C) Mesmo declarando o dinheiro enviado o declarante poderá responder por crime de evasão de
divisas.
D) Mesmo recursos de origem criminosa poderão ser regularizados, visto que a lei não afirma
absolutamente nada sobre a origem do dinheiro.

Conhecimentos específicos

21. Com o intuito de possibilitar a reflexão acerca do passado, o entendimento sobre o presente e a
preparação para o futuro, estudo da história da humanidade foi sistematizado e organizado. A
divisão dos períodos históricos se deu para facilitar o estudo da história, sendo amplamente
utilizado pelos historiadores. A divisão cronológica da história que conhecemos foi elaborada no
século XIX por estudiosos europeus, tendo como referência a sua própria sociedade.
Os grandes períodos da história, de acordo com os critérios desses estudiosos, são classificados em:
Pré-História, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea.
Relacione o período histórico (coluna da esquerda) com a respectiva descrição (coluna da direita):
1. Pré-História.

(

2. Idade Antiga.

tomada de Constantinopla pelos turcos, em 1453.

3. Idade Média.

(

) Da Revolução Francesa até os dias de hoje.

4. Idade Moderna.

(

) Do desenvolvimento da escrita até a desagregação do

5. Idade Contemporânea.

Império Romano do Ocidente, em 476.
(

) Da desagregação do Império Romano do Ocidente até a

) Estende-se da origem da humanidade até o desenvolvimento

da escrita, por volta de 3500 a.C.
(

) Da tomada de Constantinopla pelos turcos até a Revolução

Francesa, em 1789.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
A) 3, 5, 1, 2, 4.
B) 3, 5, 2, 1, 4.
C) 4, 1, 5, 2, 3.
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D) 2, 3, 1, 4, 5.

22. Entende-se que o período mais longo do passado consiste na origem da humanidade e das suas
primeiras formas de organização em grupos humanos. Esse período foi dividido em três grandes
momentos, tendo como referência os artefatos de pedra e metal e as possíveis formas de fabricação
desenvolvidas por esses grupos. Sobre os períodos históricos “antes da escrita”, analise as
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
I. A Idade da Pedra Lascada (ou Paleolítico) estende-se de 10 mil a.C. até cerca de 6 mil a.C.
II. Idade da Pedra Polida (ou Neolitico) vai desde a origem da humanidade até cerca de 10 mil a.C.
III. Idade dos Metais, abrange os dois últimos milênios que antecedem o aparecimento da escrita,
por volta de 3500 a.C.
A) Todas as assertivas são verdadeiras.
B) Nenhuma das assertivas é verdadeira.
C) Somente uma assertiva é verdadeira.
D) Duas assertivas são verdadeiras.

23. Pesquisadores acreditam que o continente americano foi o último a ser ocupado pelos seres
humanos. Não há certezas acerca de quando esses povoadores teriam chegado e nem sobre os
caminhos que teriam sido por eles percorridos. Os estudos até então realizados apontam alguns
indícios e evidências para explicar esse processo migratório. Sobre os estudos dos primeiros
habitantes da América, assinale a alternativa correta:
A) Na década de 1970 foram encontrados no sítio arqueológico de Monte Verde, no Chile, objetos
de pedra, artefatos de madeira, a estrutura de uma habitação e restos de plantas medicinais.
B) Anna Roosevelt, professora americana, coordenou uma equipe que pesquisou a caverna de Pedra
Furada, em São Raimundo Nonato, no Piauí.
C) O sítio de Pedra Pintada, em Monte Alegre, no Pará, foi encontrado na década de 1960 e foi, por
muitos anos estudado por uma equipe de pesquisadores coordenados por Niède Guidon, arqueóloga
franco-brasileira.
D) A equipe de Niède Guidon desenterrou, em 1975, em Lagoa Santa (Minas Gerais), o mais antigo
fóssil humano já encontrado no continente americano, que foi batizado de Luzia.

24. A cultura egípcia continua a despertar a admiração, o interesse e a curiosidade das pessoas,
sejam elas historiadoras ou não. Muitos dos conhecimentos que utilizamos até hoje, no que diz
respeito à organização social, religiosa, produção artística, atividades econômicas e científicas,
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dentre outras, são oriundas dessa cultura. Dentre os feitos desenvolvidos pelos egípcios está o
complexo sistema de escrita, chamada hieroglífica. Assinale a alternativa que apresenta o
significado da palavra hieróglifo:
A) Papiro sagrado.
B) Desenhos sagrados.
C) Caracteres combinados.
D) Caracteres sagrados.

25. A Mesopotâmia, região localizada entre os Rios Tigre e Eufrates, por muito tempo representou
um corredor, por onde passavam povos nômades de diferentes regiões, atraídos pelas terras férteis
que a geografia do lugar proporcionava. Assim, as sociedades mesopotâmicas são fruto da
convivência dessas diferentes culturas. Assinale a alternativa que contém dois dos povos que se
sucederam na ocupação da Mesopotâmia:
A) Hamurábicos e Sumérios.
B) Assírios e Olmecas.
C) Sumérios e Assírios.
D) Persas e Olmecas.

26. Os historiadores dividem a História da Grécia antiga em quatro períodos distintos, quais sejam:
Pré-Homérico, Homérico, Arcaico e Clássico. Ao longo desses quase dois séculos de história, a
Grécia antiga deixou um imenso legado para a moderna cultura ocidental no que diz respeito à
ciência, religião, artes, política, dentre outras. Acerca dos legados desse período histórico, analise as
assertivas abaixo e assinale a alternativa correta:
I. O teatro grego nasceu em Esparta no século VI a.C. , e as encenações, que eram realizadas por
homens e mulheres, estavam voltadas exclusivamente para temas religiosos e mitológicos.
II. O povo grego preocupava-se em conhecer e explicar suas origens utilizando-se de mitos e
lendas. No entanto, Heródoto (conhecido como o “pai da história”), preocupou-se em relatar os
acontecimentos históricos tendo como base as informações que obtinha no decorrer de suas viagens.
III. Os gregos manifestavam sua arte por meio da sua arquitetura e esculturas. As esculturas
representavam a idealização do corpo humano, com formas belas e harmoniosas. A arquitetura pode
ser observada em seus templos, que guardavam estátuas de divindades, tesouros e oferendas. Dentre
os templos mais conhecidos da arquitetura grega podemos citar o Partenon, em Atenas.
A) Apenas uma assertiva está correta.
B) Apenas duas assertivas estão corretas.
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C) Todas as assertivas estão corretas.
D) Nenhuma assertiva está correta.

27. A sociedade feudal surgiu tendo como base as tradições germânicas e romanas após o fim do
Império Romano do Ocidente. Os estudiosos da Idade Média, Jacques Le Goff e George Duby,
dividem a organização social da Alta Idade Média em três grandes ordens. Sobre as três ordens,
assinale a alternativa correta:
A) A primeira ordem compreendia as pessoas que trabalhavam e sustentavam a população, os
servos.
B) A segunda ordem era composta pela nobreza, os senhores feudais, que eram responsáveis pela
guerra e pela segurança.
C) A terceira ordem era constituída pelos integrantes do clero, que cuidavam da fé cristã.
D) Havia a possibilidade de mobilidade social entre as três ordens. Ela era facilitada por meio do
estudo.

28. O renascimento comercial e urbano pode ser considerado uma das mudanças mais visíveis na
Europa Ocidental no período das Cruzadas. Acerca desse período, assinale V para as assertivas
Verdadeiras e F para as Falsas.
(

) Os burgos foram os núcleos urbanos que surgiram a partir do fortalecimento das feiras onde

eram realizadas as atividades comerciais da época.
( ) Como cada feudo podia cunhar suas próprias moedas, nas feiras circulavam diferentes tipos de
moedas. Dessa situação surgiu a figura do cambista, pessoa que se dedicava à troca de moedas, e
que, mais tarde, passou a realizar empréstimos e operações financeiras.
( ) Juntamente com o comércio, a produção artesanal se intensificou fazendo com que os artesãos
se organizassem em associações a fim de regular suas atividades. Essas associações são conhecidas
como Corporações de Ofício.
( ) Com a expansão do comércio, a Igreja procurou controlar a ambição dos homens de negócio,
condenando a usura e impondo a noção de justo preço, onde o preço das mercadorias deveria ser
formado levando-se em consideração o custo da matéria-prima e um pequeno ganho pela mão-deobra.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
A) V – V – V – V.
B) V – V – F – F.
C) F – F – V – V.
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D) F – V – V – F.

29. Surgida na Península Itálica a partir do século XIV, a Renascença foi uma revolução que teve
ampla repercussão em várias regiões da Europa. O Renascimento situa-se no período de transição
da Idade Média para a Idade Moderna. Igualmente representa a transição da sociedade feudal para a
sociedade burguesa. Estudiosos da época dividem esse movimento de ideias em três períodos: o
Pré-Renascimento (ou Trecento), o Quattrocento e o Cinquecento.
1. Pré-Renascimento.

(

) Donatello destaca-se como escultor.

2. Quattrocento.

(

) Um representante desse período é Nicolau Maquiavel, autor da

3. Cinquecento.

obra “O Príncipe”.
(

) Leonardo da Vinci, cujas obras mais conhecidas são “A última

ceia” e “Monalisa”.
( ) Nesse período destacou-se na literatura Dante Alighieri, com a
“Divina Comédia” e Giovanni Boccaccio, com “Decameron”.
( ) Um dos artistas do período foi o arquiteto Fillippo Brunelleschi,
cuja obra foi a cúpula da catedral de Florença.
Assinale a alternativa que apresenta a sequencia correta contendo os principais artistas e as obras
representativas de cada período.
A) 1, 2, 1, 3, 3.
B) 3, 2, 3, 2, 1.
C) 2, 3 1, 2, 1.
D) 2, 3, 3, 1, 2.

30. A Revolução Industrial, conjunto de transformações econômicas, sociais e tecnológicas
iniciadas na Inglaterra em meados do século XVIII, teve um papel vital no desenvolvimento do
capitalismo. Nesse período as formas de produção sofreram profundas transformações, surgiram
indústrias e a produção artesanal foi substituída pela produção em série.
Acerca das transformações promovidas pela Revolução Industrial, assinale a alternativa correta:
A) Os trabalhadores eram amplamente valorizados, recebendo salários justos e trabalhando 10 horas
por dia.
B) Nesse período surgiu o proletariado, classe social formada por proprietários fabris e de
transportes.
C) As mulheres e as crianças trabalhavam nas fábricas, recebendo uma remuneração menor que a
dos homens.
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D) Mesmo com máquinas sofisticadas, inexistiu a mecanização da produção e o desemprego.

31. O ___________ consiste no investimento de capitais realizado pelos bancos e indústrias em
regiões da África, Ásia e América Latina, tendo como propósito o controle das fontes de matériasprimas e dos mercados consumidores a fim de expandir seus lucros. A palavra que completa
corretamente a frase acima refere-se ao fenômeno conhecido como:
A) Capital financeiro.
B) Liberalismo monopolista.
C) Socialismo.
D) Imperialismo.

32. A imigração no Brasil se inicia num processo de substituição da mão-de-obra escrava por
trabalhadores livres vindos da Europa para o Brasil. Esse processo era incentivado pelo governo
imperial (século XIX) e os imigrantes eram encaminhados inicialmente para as zonas rurais do Rio
de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Sobre o processo de imigração, assinale a alternativa
correta:
A) Fazendeiros do estado de São Paulo viram na imigração europeia a oportunidade de substituir o
trabalho escravo pela mão-de-obra assalariada.
B) O governo do Rio Grande do Sul criou as zonas de colonização para que os imigrantes pudessem
povoar as regiões desabitadas do estado, localizadas na fronteira com Santa Catarina.
C) O termo colonos, como eram conhecidos os imigrantes chegados nas fazendas de São Paulo,
refere-se aos colonos-parceiros que recebiam dos donos das fazendas pequenos lotes de terra,
tornando-se proprietários, não precisando retribuir a concessão.
D) No Rio Grande do Sul, nas zonas de colonização, os imigrantes alemães e italianos recebiam
lotes de terras, mas eram obrigados, em contrato de parceria, cultivar uma quantidade determinada
de pés de café e pagar um percentual dessa produção ao fazendeiro.

33. No Título II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, está definido que a educação,
entendida como dever da família e do Estado, é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de
solidariedade humana, tendo por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nesse sentido, o ensino será ministrado
com base, dentre outros, no seguinte princípio. Assinale a alternativa correta.
A) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos particulares.
B) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
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C) Desconexão com a experiência extra-escolar.
D) Independência entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

34. Assinale a alternativa correta. De acordo com o artigo 13 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, os docentes incumbir-se-ão de:
A) Colaborar com as atividades da escola, sendo opcional sua articulação com as famílias e a
comunidade.
B) Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar parcialmente dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional.
C) Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de
ensino.
D) Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de maior rendimento.

35. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 12, os
estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a
incumbência de:
I. Elaborar e executar sua proposta pedagógica;
II. Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;
III. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;
IV. Rever meios para a aceleração dos alunos de menor rendimento;
V. Manter os alunos informados sobre a sua frequência e rendimento, sendo eles os únicos
responsáveis pela sua formação.
Assinale a alternativa correta:
A) As duas primeiras afirmativas estão corretas.
B) As duas últimas afirmativas estão corretas.
C) A terceira afirmativa está incorreta.
D) Todas as afirmativas estão corretas.

36. A formação da região Oeste Catarinense passa, no decorrer dos anos, por disputas internacionais
(Brasil e Argentina) e interestaduais (Paraná e Santa Catarina). A região também enfrenta conflitos
internos que afetam diretamente no seu processo colonizador. No ano de 1908, adentra o Estado a
ferrovia São Paulo – Rio Grande, empreendida pela Brazil Railway, que reclama direitos de posse
de 15 quilômetros de terras de cada lado dos trilhos (direito concedido pelo Governo Federal).
Objetivando a comercialização da madeira, a empresa entra em conflito com os moradores da
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região que, descontentes e expulsos de sua terra dão início à ________________. Assinale a
alternativa que completa corretamente a lacuna da frase acima:
A) Novembrada.
B) Guerra dos Estados.
C) Guerra do Contestado.
D) Revolução Farroupilha.

37. Sobre o povoamento e a colonização do município de Pinhalzinho, de acordo com informações
do IBGE, tem-se que até 1931, o nome de Pinhalzinho era desconhecido. No local onde hoje se
ergue à cidade, só havia mato. Predominavam _______________, que futuramente designaria o
surgimento do nome “Pinhalzinho” que hoje denomina o município. Os primeiros moradores que
habitaram a Região, conhecendo a fertilidade desta terra, vieram à procura de novas fontes de renda.
Sua grande maioria era originária do Estado do ______________. Pinhalzinho, inicialmente era
pertencente ao município de _____________, cuja jurisdição abrangia todo o Oeste de Santa
Catarina. Posteriormente, seu território passou a pertencer ao município de ____________ (SC), até
então centro urbano mais próximo. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do
texto:
A) Pequenas matas de pinheiro; Paraná; São Carlos; Palmitos.
B) Pequenas matas de pinheiro; Rio Grande do Sul; São Carlos; Chapecó.
C) Pequenas matas de pinheiro; Paraná; Chapecó; Palmitos.
D) Pequenas matas de pinheiro; Rio Grande do Sul; Chapecó; São Carlos.

38. De acordo com o Estatuto dos Museus, os entes federados estabelecerão em lei, denominada
Estatuto Estadual, Regional, Municipal ou Distrital dos Museus, normas específicas de organização,
articulação e atribuições das instituições museológicas em sistemas de museus (art. 56). Os sistemas
de museus têm por finalidade:
I. Apoiar tecnicamente os museus da área disciplinar e temática ou geográfica com eles relacionada.
II. Promover a cooperação e a articulação entre os museus da área disciplinar e temática ou
geográfica com eles relacionada, em especial com os museus municipais.
III. Contribuir para a vitalidade e o dinamismo cultural dos locais de instalação dos museus.
IV. Elaborar pareceres e relatórios sobre questões relativas à museologia no contexto de atuação a
eles adstrito.
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V. Colaborar com o órgão ou entidade do poder público competente no tocante à apreciação das
candidaturas ao Sistema Brasileiro de Museus, na promoção de programas e de atividade e no
acompanhamento da respectiva execução.
Assinale a alternativa correta:
A) Somente quatro assertivas estão corretas.
B) Somente três assertivas estão corretas.
C) Nenhuma das assertivas está correta.
D) Todas as assertivas estão corretas.

39. De acordo com o Estatuto dos Museus, é dever dos museus elaborar e implementar o Plano
Museológico. O artigo 46 define que o Plano Museológico do museu definirá sua missão básica e
sua função específica na sociedade e poderá contemplar os seguintes itens, dentre outros:
I. O diagnóstico participativo da instituição, devendo ser realizado exclusivamente com o concurso
de colaboradores internos.
II. A identificação dos espaços, bem como dos conjuntos patrimoniais sob a guarda dos museus.
III. A identificação dos públicos a quem se destina o trabalho dos museus.
Assinale a alternativa correta:
A) Somente uma assertiva está incorreta.
B) Somente uma assertiva está correta.
C) Nenhuma assertiva está correta.
D) Nenhuma assertiva está incorreta.

40. De acordo com o Estatuto dos Museus, são princípios fundamentais dos museus:
A) A exaltação da dignidade da pessoa humana e historiadora.
B) O cumprimento da função econômica.
C) A valorização e preservação do patrimônio cultural e ambiental.
D) A seletividade do acesso, o respeito e a valorização à diversidade cultural.
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