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02. Assinale a alternativa INCORRETA:
a)

1ª Parte – Português
Lya Luft

b)

Os filhos do lixo
Há quem diga que dou esperança; há quem proteste que
sou pessimista. Eu digo que os maiores otimistas são
aqueles que, apesar do que vivem ou observam,
continuam apostando na vida, trabalhando, cultivando
afetos e tendo projetos. Às vezes, porém, escrevo com
dor. Como hoje.
Acabo de assistir a uma reportagem sobre crianças do
Brasil que vivem do lixo. Digamos que são o lixo deste
país, e nós permitimos ou criamos isso. Eu mesma já vi
com estes olhos gente morando junto de lixões, e crianças
disputando com urubus pedaços de comida estragada para
matar a fome.

c)
d)

e)

No primeiro parágrafo a autora nos coloca na
expectativa do que vai ser analisado, pois não
contextualiza a questão a ser analisada.
A partir do segundo parágrafo a autora inicia sua
análise da questão. Nesse ponto, é comum o
empregos de expressões que contenham juízos
de valor.
No terceiro parágrafo, a autora vai conduzindo o
leitor pelo seu raciocínio analítico.
Os argumentos no texto sustentam a análise que
está sendo construída, a autora vai consolidando
a análise que faz da notícia.
No último parágrafo a autora reitera seu ponto de
vista.

03. ‘Eu mesma já vi com estes olhos’. Assinale a
alternativa que contém a melhor análise do significado da
expressão:
a)

A reportagem era uma história de terror – mas verdadeira,
nossa, deste país. Uma jovem de menos de 20 anos trazia
numa carretinha feita de madeiras velhas seus três filhos,
de 4, 2 e 1 ano. Chegavam ao lixão, e a maiorzinha, já
treinada, saía a catar coisas úteis, sobretudo comida. Logo
estavam os três comendo, e a mãe, indagada, explicou
com simplicidade: "A gente tem de sobreviver, né?".

b)

c)
d)
e)

O trecho contém um termo que repete
desnecessariamente uma ideia já retratada.
A redundância do termo ‘já vi com estes olhos’ é
legítima para conferir à expressão mais vigor e
clareza.
A construção ‘eu mesma já vi’ é irrepreensível em
seu emprego e constitui um pleonasmo vicioso.
‘vi com estes olhos’ deixa a desejar a confirmação
da ideia que desejou reiterar.
‘eu mesma’ contém um fenômeno chamado
tautologia que se configura pela repetição
desnecessária de dois termos que se excluem.

Não sei como é possível alguém dizer que este país vai
bem enquanto esses fatos, e outros semelhantes,
acontecem. Pois, sendo na nossa pátria, não importa em
que recanto for, tudo nos diz respeito, como nos dizem
respeito a malandragem e a roubalheira, a mentira e a
impunidade e o falso ufanismo. Ouvimos a toda hora que
nunca o país esteve tão bem. Até que em algumas coisas,
talvez muitas, melhoramos.

04. Pelo termo ‘ufanismo’, entende-se:

Mas quem somos, afinal? Que país somos, que gente nos
tornamos, se vemos tudo isso e continuamos comendo,
bebendo, trabalhando e estudando como se nem fosse
conosco? Deve ser o nosso jeito de sobreviver – não
comendo lixo concreto, mas engolindo esse lixo moral e
fingindo que está tudo bem. Pois, se nos convencermos de
que isso acontece no nosso meio, no nosso país, talvez na
nossa cidade, e nos sentirmos parte disso, responsáveis
por isso, o que se poderia fazer?

05. ‘tudo nos diz respeito, como nos dizem respeito a
malandragem e a roubalheira, a mentira e a impunidade e
o falso ufanismo.’

01. Assinale a alternativa que NÃO
característica comum ao texto lido:
a)
b)
c)
d)

e)

a)
b)
c)
d)
e)

b)

contém uma

É argumentativo.
Trata de uma questão relevante em termos
sociais, sustentando a opinião do autor.
As justificativas das posições elencadas pela
autora reiteram o caráter argumentativo do texto.
A autora sustenta seu ponto de vista em bases
sólidas, embora não emita opinião permitindo que
o leitor a forme.
O texto oferece uma análise mais detalhada e
reflexiva de uma notícia veiculada pela mídia.
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a)

c)
d)

e)

orgulho exagerado
corrupção
falta de patriotismo
ocultação da verdade
imitação do estrangeiro

O sujeito das duas orações encontradas no texto
é composto.
A repetição do artigo ‘a’ poderia ser suprimida em
todos os casos. Só seria necessário artigo na
palavra masculina como manda a regra da norma
padrão.
O trecho apresenta um aposto resumitivo: ‘tudo’
sintetiza os termos que vêm em seguida.
A informação central pretendida pelo trecho se
sustenta na enumeração de algumas palavras
que nomeiam conceitos como: mentira e
impunidade.
O repetido emprego do pronome reto ‘nos’ é
explicado pelo caráter oral que tem esse tipo de
texto, nos quais são feitas recorrentes menções à
particularidades da língua falada.
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TEXTO 2
Gene da obesidade está relacionado à atrofia cerebral
Um gene relacionado à obesidade, presente em cerca de
metade dos europeus ocidentais, pode estar associado
também à degeneração cerebral. Paul Thompson e sua
equipe do departamento de Neurologia da Universidade de
Califórnia geraram mapas cerebrais em 3-D de 200 idosos
caucasianos saudáveis. Encontraram um padrão de
diminuição no volume do cérebro em portadores de uma
sequência específica do DNA (também chamada de alelo)
dentro do gene associado à gordura e à obesidade. Ao
passo que em idosos que não carregavam tal gene essa
relação não existia. As diferenças entre os volumes
cerebrais não podem ser atribuídas a outros fatores
relacionados à obesidade, como altos níveis de colesterol,
diabetes ou pressão alta. O trabalho foi publicado hoje no
site PNAS Early Edition (Proceedings of the National
Academy of Sciences).

08. ‘Encontraram um padrão de diminuição no volume do
cérebro em portadores de uma sequência específica do
DNA (também chamada de alelo) dentro do gene
associado à gordura e à obesidade. Ao passo que em
idosos que não carregavam tal gene essa relação não
existia. ’
Assinale a alternativa que contém a melhor forma de
interpretação correta dessa frase.
a)

b)

c)

d)
O volume do cérebro de idosos obesos apresenta uma
diminuição em relação aos idosos com peso normal.
e)
Estudos anteriores mostraram que este alelo, associado ao
peso e à circunferência da cintura acima da média, está
presente em 46% dos europeus centro-ocidentais e em
16% dos asiáticos. A obesidade é um conhecido fator de
risco para o declínio cognitivo e tem sido associado a
diferenças no volume cerebral na literatura científica.

Todos os idosos pesquisados provaram que só as
pessoas obesas têm problemas de diminuição do
cérebro.
Os idosos que não eram dotados do gene
encontrado dentro do alelo produzido pelo
laboratório, apresentaram uma associação entre
aumento de gordura e diminuição do cérebro.
O gene que está no alelo encontrado no DNA dos
menos
inteligentes,
é
responsável
pelo
armazenamento de gordura no corpo dos idosos.
Não havia relação entre a diminuição de volume
do cérebro e a gordura nos idosos que não
apresentaram certa sequência específica no DNA.
O DNA dos obesos é dotado de um gene que
determina gordura e falta de inteligência causada
pelo aumento do cérebro.

O presente estudo não identifica o mecanismo por trás da
atrofia cerebral que o gene carrega, e não consegue
determinar o local na sequência do DNA em que estão os
fatores que influenciam a obesidade. Os pesquisadores
sugerem que essa variante genética pode contribuir para a
degeneração do cérebro, além da própria influência do
peso corporal da pessoa.
06. Em qual das alternativas o emprego do sinal grave se
deu pelo mesmo motivo que em ‘Gene da obesidade está
relacionado à atrofia cerebral’?
a)
b)
c)
d)
e)

Eu me recuso à aprender a lição.
Iremos à uma festa à fantasia.
Fui à Faculdade, mas as aulas haviam sido
canceladas.
Voltei à casa depois de um ano de ausência.
Pergunte à ela se deseja nos acompanhar.

09. O texto acima:
a)
b)

07. ‘O presente estudo não identifica o mecanismo por trás
da atrofia cerebral que o gene carrega’. Qual a função
sintática do termo sublinhado?
a)
b)
c)
d)
e)

c)
d)

conjunção
pronome relativo
pronome interrogativo
pronome indefinido
partícula de realce

e)

Relaciona erroneamente o que ouviu e trocou o
sentido da palavra ‘arruda’
Deveria ter apenas um sentido da palavra ‘arruda’
expresso na imagem para que a ambiguidade se
fizesse presente.
Explora a plurissignificação dos termos ‘arruda’ e
‘simpatia’.
Ironiza o verdadeiro sentido da palavra simpatia,
pois ela está empregada significando seu oposto.
Tem no texto verbal, apenas uma reprodução do
que está emitido na imagem.

10. “Dizem que em no máximo 2 meses você sai da prisão”
Trata-se de um período composto por subordinação. A
oração subordinada exerce que função em relação à
principal?
a)
b)
c)
d)
e)
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Objeto indireto
Agente da passiva
Complemento nominal
Sujeito
Objeto direto
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c)
d)
e)

2ª Parte Conhecimentos Pedagógicos
11. Segundo a Lei nº 11.494/2007, publicada em
21/6/2007, é INCORRETO afirmar que:
a)

b)

c)

d)

e)

Os Fundos destinam-se à manutenção e ao
desenvolvimento da educação básica pública e à
valorização dos trabalhadores em educação,
incluindo sua condigna remuneração, observado o
disposto nesta Lei.
A União complementará os recursos dos Fundos
sempre que, no âmbito de cada Estado e no
Distrito Federal, o valor médio ponderado por
aluno, calculado na forma do Anexo desta Lei, não
alcançar o mínimo definido nacionalmente, fixado
de forma a que a complementação da União não
seja inferior aos valores previstos no inciso VII do
caput do art. 60 do ADCT.
A distribuição de recursos que compõem os
Fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito
Federal, dar-se-á, entre o governo estadual e os
de seus Municípios, na proporção do número de
alunos matriculados nas respectivas redes de
educação básica pública presencial, na forma do
Anexo desta Lei.
Não serão consideradas, para a educação
especial, as matrículas na rede regular de ensino,
em classes comuns ou em classes especiais de
escolas regulares, e em escolas especiais ou
especializadas.
No exercício de suas atribuições, compete à
Comissão Intergovernamental de Financiamento
para a Educação Básica de Qualidade especificar
anualmente as ponderações aplicáveis entre
diferentes etapas, modalidades e tipos de
estabelecimento de ensino da educação básica,
observado o disposto no art. 10 desta Lei, levando
em consideração a correspondência ao custo real
da respectiva etapa e modalidade e tipo de
estabelecimento de educação básica, segundo
estudos de custo realizados e publicados pelo
Inep.

12. Conforme a Lei nº 11.494/2007, publicada em
21/6/2007 pelo menos ____ dos recursos anuais totais dos
Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração
dos profissionais do magistério da educação básica em
efetivo exercício na rede pública.
a)
b)
c)
d)
e)

10%
25%
40%
60%
80%

14. O Plano Nacional de Educação determina, EXCETO:
a)

b)

c)

d)

e)

O Poder Judiciário, por intermédio das Comissões
de Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos
Deputados e da Comissão de Educação do
Senado Federal, acompanhará a execução do
Plano Nacional de Educação.
A União, em articulação com os Estados, o Distrito
Federal, os municípios e a sociedade civil,
procederá
a
avaliações
periódicas
da
implementação do Plano Nacional de Educação.
A partir da vigência desta Lei, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios deverão, com base
no Plano Nacional de Educação, elaborar planos
decenais correspondentes.
Os Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios empenhar-se-ão na
divulgação deste Plano e da progressiva
realização de seus objetivos e metas, para que a
sociedade o conheça amplamente e acompanhe
sua implementação.
A União instituirá o Sistema Nacional de Avaliação
e estabelecerá os mecanismos necessários ao
acompanhamento das metas constantes do Plano
Nacional de Educação.

15. Sobre as Teorias da Aprendizagem, analise as
afirmativas a seguir:
I.

Os estudos de Lev Vygotsky postulam uma
dialética das interações com o outro e com o meio,
como desencadeador do desenvolvimento sóciocognitivo.
Segundo Vygotsky e seus colaboradores, o
desenvolvimento é impulsionado pela linguagem.
Um ponto central da teoria vygotskyana é o
conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal
(ZDP), que afirma que a aprendizagem acontece
no intervalo entre o conhecimento real e o
conhecimento potencial.

II.
III.

Podemos afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I e II estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
Apenas I está correta.
Todas estão corretas.

Texto I:

13. Segundo a Lei nº 11.494/2007, publicada em
21/6/2007, o acompanhamento e o controle social sobre a
distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos
Fundos serão exercidos, junto aos respectivos governos,
no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, por conselhos instituídos especificamente para
esse fim. Os conselhos serão criados por legislação
específica, editada no pertinente âmbito governamental,
observados os seguintes critérios de composição, em
âmbito federal, por no mínimo ____ membros.
a)
b)

10
14
20

O aprendizado é um processo ativo, baseado em
seus conhecimentos prévios e os que estão sendo
estudados. O aprendiz filtra e transforma a nova
informação, infere hipóteses e toma decisões. Aprendiz é
participante ativo no processo de aquisição de
conhecimento. Instrução relacionada a contextos e
experiências pessoais.
16. A Teoria da Aprendizagem a qual o texto I se refere é:

4
5
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a)
b)
c)
d)
e)

Epistemologia Genética de Piaget.
Teoria Construtivista de Bruner.
Teoria Sócio-Cultural de Vygotsky.
Gestaltismo.
Teoria da Inclusão (D. Ausubel).
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Texto II:
3ª Parte – Conhecimentos Específicos
Deve-se
buscar
sempre
o
aprendizado
experimental, pois as pessoas aprendem melhor aquilo
que é necessário. O interesse e a motivação são
essenciais para o aprendizado bem sucedido. Enfatiza a
importância do aspecto interacional do aprendizado. O
professor e o aluno aparecem como os co-responsáveis
pela aprendizagem.

21. A produção do homem pré- histórico é representada
por objetos em grande parte portadores de uma utilidade,
seja ela doméstica ou religiosa: ferramentas, armas ou
figuras com uma simbologia específica. Sobre as Primeiras
Civilizações, assinale (V) para afirmativa verdadeira e (F)
para falsa.

17. A Teoria da Aprendizagem a qual o texto II se refere é:
a)
b)
c)
d)
e)

meta-aprendizagem
aprendizagem
auto-aprendizagem
meta-auto-aprendizagem
sub-aprendizagem

19. A LDB – 9394/96(Lei de Diretrizes e Base), sancionada
pelo presidente Fernando Henrique Cardoso juntamente
com o ministro da educação, Paulo Renato, em 1996, foi
baseada no princípio do direito universal que rege a
educação para todos, bem como uma série de mudanças
voltadas para a garantia da educação básica. É a partir de
_______ , início da Era Vargas, que surgem as reformas
educacionais mais importantes.
a)
b)
c)
d)
e)

1910
1930
1945
1950
1964

20. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é
INCORRETO afirmar que:
a)

b)

c)

d)

e)

) 01

(

) 02

(

) 03

(

) 04

Aprendizado Experimental (C. Rogers).
Inteligências múltiplas (Gardner).
Aprendizado Situado (J. Lave).
Teoria da Flexibilidade Cognitiva.
Teoria Sócio-Cultural de Vygotsky.

18. Segundo Daniel Dubois, o processo referente à
reflexão do sistema inteligente sobre os seus métodos de
auto-aprendizagem recebe a seguinte denominação:
a)
b)
c)
d)
e)

(

É assegurado à gestante, através do Sistema
Único de Saúde, exclusivamente o atendimento
pré-natal.
O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da
integridade física, psíquica e moral da criança e do
adolescente, abrangendo a preservação da
imagem, da identidade, da autonomia, dos valores,
idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.
Os filhos, havidos ou não da relação do
casamento, ou por adoção, terão os mesmos
direitos e qualificações, proibidas quaisquer
designações discriminatórias relativas à filiação.
Os filhos havidos fora do casamento poderão ser
reconhecidos
pelos
pais,
conjunta
ou
separadamente, no próprio termo de nascimento,
por testamento, mediante escritura ou outro
documento público, qualquer que seja a origem da
filiação.
A adoção atribui a condição de filho ao adotado,
com os mesmos direitos e deveres, inclusive
sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com
pais e parentes, salvo os impedimentos
matrimoniais.

A seqüência correta, de 01 a 04, é:
a)
b)
c)
d)
e)

F – V – F – V.
V – F – V – F.
V – V – F – V.
F – V – F – F.
V – V – F – F.

22. Há cerca de 4.000 a.C., grupos tribais da Ásia Central
e das montanhas da Eurásia chegaram ao local devido às
extensas áreas férteis próximas aos rios, além da
vantagem de terem água próxima, fornecendo subsídio
para pesca, alimentação e transporte. Sobre os povos que
habitavam a Antiga Mesopotâmia, assinale a alternativa
INCORRETA.
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Com base na pedra Rosetta, encontrada
por um soldado de Napoleão, o cientista
francês Jean- François Champollion
decodificou em 1799 uma série muito
importante de hieróglifos, levando em
conta as traduções em grego e em
escrita demótica feitas na pedra.
Os magníficos tesouros dos faraós
foram, em sua época, alvo de
assaltantes e ladrões, que ignoraram seu
caráter intocável e sagrado.
A pintura egípcia teve seu apogeu
durante o império novo, uma das etapas
históricas mais brilhantes dessa cultura.
Os
temas
eram
normalmente
representações da vida cotidiana e de
batalhas, nunca de lendas religiosas ou
de motivos de natureza escatológica.
A escultura egípcia foi antes de tudo
animista, encontrando sua razão de ser
na eternização do homem após a morte.

a)

b)
c)

d)

e)

Povos extremamente militares, os assírios eram
cruéis com seus inimigos e consideravam a guerra
a principal forma de conquistar poder e
desenvolver a sociedade.
O Código de Hamurabi foi feito baseado na Lei de
Talião.
Os assírios construíram grandes complexos de
irrigação e drenagem de água, além de
desenvolverem a escrita cuneiforme e ter
construído as primeiras cidades da história da
humanidade.
Os mesopotâmicos adoravam diversas divindades
e acreditavam que elas eram capazes de fazer
tanto o bem quanto o mal.
As cidades-Estado de Nipur, Lagash, Uruk e Ur
datam da época dos sumérios.
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23. Zeus era senhor do céu e deus grego supremo. Filho
mais novo de Cronos e Réia, nasceu no Monte Ida, em
Creta. Conhecido pelo nome romano de Júpiter, tinha
como irmãos Poseídon, Hades, Deméter, Héstia e Hera,
de quem era também marido, e pai de diversos deuses,
como Atena, Artemis e Apolo. Sobre a Grécia Antiga,
assinale a alternativa que não está CORRETA.
a)

b)
c)

d)

e)

Os conflitos e desentendimentos entre as colônias
da Ásia Menor e o Império Persa ocasiona as
famosas Guerras Médicas (492 a.C. a 448 a.C.),
onde os gregos saem vitoriosos.
A economia dos gregos baseava-se no cultivo de
oliveiras, trigo e vinhedos.
A Ilíada marca a tomada de Tróia pelos gregos,
com a concentração do autor no herói Aquiles,
com sua cólera contra Agamenon, que lhe roubou
a escrava Briseida.
As atividades físicas também faziam parte da vida
escolar, pois os atenienses consideravam de
grande importância a manutenção da saúde
corporal.
N.d.a.

24. Em apenas treze anos, o líder populista de São Paulo
galgou os cargos de vereador (1947), deputado estadual
(1950), prefeito (1953), governador (1954), deputado
federal (1958) e presidente da República (1960), sempre
defendendo a reforma política e a justiça social. Leia a
carta de Jânio Quadros renunciando à Presidência da
República em agosto de 1961. Sobre o governo de Jânio
Quadros, considere (V) para afirmativa verdadeira e (F)
para falsa.
"Fui vencido pela reação e assim deixo o governo.
Nestes sete meses cumpri o meu dever. Tenho-o
cumprido dia e noite, trabalhando infatigavelmente, sem
prevenções, nem rancores. Mas baldaram-se os meus
esforços para conduzir esta nação, que pelo caminho de
sua verdadeira libertação política e econômica, a única
que possibilitaria o progresso efetivo e a justiça social, a
que tem direito o seu generoso povo.
"Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando, nesse
sonho, a corrupção, a mentira e a covardia que
subordinam os interesses gerais aos apetites e às
ambições de grupos ou de indivíduos, inclusive do
exterior. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis
levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam, até
com a desculpa de colaboração.
"Se permanecesse, não manteria a confiança e a
tranquilidade, ora quebradas, indispensáveis ao exercício
da minha autoridade. Creio mesmo que não manteria a
própria paz pública.
"Encerro, assim, com o pensamento voltado para a
nossa gente, para os estudantes, para os operários, para
a grande família do Brasil, esta página da minha vida e
da vida nacional. A mim não falta a coragem da renúncia.
"Saio com um agradecimento e um apelo. O
agradecimento é aos companheiros que comigo lutaram
e me sustentaram dentro e fora do governo e, de forma
especial, às Forças Armadas, cuja conduta exemplar, em
todos os instantes, proclamo nesta oportunidade. O
apelo é no sentido da ordem, do congraçamento, do
respeito e da estima de cada um dos meus patrícios,
para todos e de todos para cada um.
"Somente assim seremos dignos deste país e do mundo.
Somente assim seremos dignos de nossa herança e da
nossa predestinação cristã. Retorno agora ao meu
trabalho de advogado e professor. Trabalharemos todos.
Há muitas formas de servir nossa pátria."

Brasília, 25 de agosto de 1961.
Jânio Quadros"

(

) 01

(

) 02

(

) 03

(

) 04

A seqüência correta, de 01 a 04, é:
a)
b)
c)
d)
e)

F – F – V – V.
V – F – V – F.
V – F – F – V.
V – V – F – V.
F – F – F – V.

25. O dia 24 de Outubro de 1929, ficou marcado na
História da Economia Mundial, como a ¨Quinta-feira Negra¨
, quando acionistas, perderam do dia para a noite, grandes
somas em dinheiro com a queda da bolsa de valores de
Nova Iorque. Assinale a afirmativa INCORRETA sobre este
período.
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Foi eleito em outubro de 1960 com uma
expressiva vitória. Mas seu governo durou poucos
meses, provocando uma crise política, que
culminaria mais tarde no Golpe Militar.
Com o slogan “varre, varre, vassourinha, varre
varre a bandalheira”, Jânio empolgou a
população, prometendo acabar com a corrupção,
equilibrar as finanças públicas e diminuir a
inflação.
O governo de Jânio Quadros ganhou sua base de
apoio político e social a partir do momento em que
adotou uma política econômica austera e uma
política externa independente.
Em comícios, ele jogava pó sobre os ombros para
simular caspa, de modo a parecer um "homem do
povo". Também tirava do bolso sanduíches de
mortadela e os comia em público.

a)

b)

c)

d)

e)

A Rússia, país socialista, como estava fechado
para o mundo capitalista, praticamente não sofreu
nenhuma influência negativa e nem positiva da
Crise de 1929.
Os efeitos negativos da recessão mundial só
começaram a perder terreno a partir de 1933,
quando EUA e Alemanha, através do Plano New
Deal juntamente com medidas de ajuda social.
A partir de então, a maioria dos países europeus,
de grande cultura industrial e atingidos pela
recessão econômica que se debruçou sobre o
mundo, passaram à recuperação lenta e gradativa
de suas economias, acompanhando o processo
lento da reestruturação da economia mundial como
um todo, tendo em vista os reflexos da primeira
guerra mundial que havia destruído a economia
européia.
Uma das causas da Crise de 1929 foi, sem dúvida,
o abalo que os países europeus sofreram com a
primeira guerra mundial uma vez que tiveram seus
países
derrotados
e
enfraquecidos
economicamente, ao contrários dos EUA que
expandiam sua economia e sua produção de forma
extraordinária, gerando grande prosperidade e
acúmulo de produção agrícola, que por sua vez,
com o restabelecimento do economia da Europa
pós guerra, não tiveram para quem vender sua
produção.
Apesar das nações que dependiam do
investimento norte-americano terem visto sua
própria ruína os empregos aumentaram.
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26. A maioria destes povos organizava-se em aldeias
rurais, compostas por habitações rústicas feitas de barro e
galhos de árvores, eram de origem germânica. Os povos
bárbaros que invadiram a região norte da Península Itálica
foram os:
a)
b)
c)
d)
e)

Lombardos
Anglos e Saxões
Burgúndios
Suevos
Vândalos

Das afirmações acima, são verdadeiras:
a)
b)
c)
d)
e)

29. Ainda sobre a América Pré-Colombiana, assinale a
alternativa INCORRETA.
a)

27. No começo do século XX, um russo descrevia assim as
condições
de
vida
dos
operários:
"Não nos é possível ser instruídos porque não há
escolas, e desde a infância devemos trabalhar além de
nossas forças por um salário ínfimo. Quando desde os 9
anos somos obrigados a ir para a fábrica, o que nos
espera? Nós nos vendemos ao capitalista por um pedaço
de pão preto; guardas nos agridem a socos e cacetadas
para nos habituar à dureza do trabalho; nós nos
alimentamos mal, nos sufocamos com a poeira e o ar
viciado, até dormimos no chão, atormentados pelos
vermes..."

b)
c)

d)
e)

Sobre a Revolução Russa, assinale a alternativa
INCORRETA.
a)

b)

c)

d)
e)

A partir de agosto de 1917, os bolcheviques
passaram a dominar os principais sovietes e a
preparar a revolução.
Sob o comando de Trotski, no dia 25 de outubro,
os bolcheviques ocuparam os pontos estratégicos
de Petrogrado e o Palácio do Governo. Kerenski,
abandonado por suas tropas, foi obrigado a fugir.
O controle das fábricas pelos trabalhadores foi
uma das primeiras medidas do governo
revolucionário.
Após a tomada do poder pelos revolucionários, a
Rússia viveu ainda treze anos de guerra civil.
Sob a direção de Lenin e com um plano que ficou
conhecido como Nova Política Econômica (NEP),
os bolcheviques deram início à recuperação da
economia russa. A NEP procurou concentrar os
investimentos nos setores mais importantes da
economia.

28. Sobre a América
afirmativas a seguir.
I.

II.
III.

IV.

V.

I – II – III – IV.
II – III – IV.
III – IV – V.
I – II – III – IV – V.
I – III – V.

Pré-Colombiana,

analise

30. O processo de nascimento, crescimento e
consolidação do nazismo na Alemanha ocorreu de forma
semelhante ao processo fascista na Itália. No Brasil, a
ideologia nazi-fascista inspirou Plínio Salgado:
“Somente através da propaganda perfeita
Pode-se convencer milhões de pessoas
Que o crescimento do exército constitui obra de paz
Que cada novo tanque é uma bomba de paz
E cada novo regimento uma prova de
Amor à paz”
Sobre o Nazismo na Alemanha, assinale a alternativa
INCORRETA.
a)

as

Os maias habitaram uma região formada pelos
atuais territórios da Guatemala, Honduras e
Península de Yucatán (sul do México).
O império inca se localizava na região atual do
Peru, Bolívia, Chile e Equador.
Os astecas eram organizados a partir de uma
teocracia, isto é, a crença de que o imperador era
uma espécie de deus, esses povos tinham uma
divisão social altamente hierarquizada.
A cultura olmeca, que se originou na costa sul do
Golfo do México (La Venta, San Lorenzo,
Tenochtitlán, Três Zapotes), é considerada a
primeira cultura elaborada da Mesoamérica, e
matriz de todas as culturas posteriores dessa área.
Através do estudo da Arte maia, sobretudo de sua
Pintura, pode-se caracterizar essa civilização como
uma sociedade de classes.
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As características marcantes do Império Olmeca,
que se estendeu desde o México Ocidental até,
talvez, a Costa Rica - foram a escultura
monumental (colossais cabeças de pedra) e a
presença de centros cívicos religiosos a que se
subordinavam áreas periféricas (satélites).
Os maias construíram um Império.
Além de talhar monumentos gigantescos, feitos de
pedra,
os
olmecas
também
destacaram-se no artesanato de jade.
A organização social dos olmecas era bastante
desenvolvida.
Sabe-se que os olmecas tinham conhecimentos de
Astronomia - basta observar-se o traçado das
suas cidades, obedecendo aos pontos cardeais
(como La Venta) - e um calendário, pois foram
encontrados, em alguns monumentos, registros de
datas muito antigas.

b)

c)
d)

e)

Em 1920 o Partido Trabalhista Alemão, se torna
Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores
Alemães (NAZI), liderado por Adolf Hitler; o nome
do partido não mostra nada do que na verdade ele
realmente é, pois, de socialista ele não tem nada,
mas e totalmente nacionalista, o termo: socialista,
é mais para chamar atenção da sociedade, e da
idéia de que eles eram bonzinhos.
No poder, Hitler conseguiu rapidamente que o
Parlamento aprovasse uma lei que lhe permitia
governar sem dar satisfação de seus atos a
ninguém.
Na década de 1930, o nazismo era um movimento
monolítico.
No plano econômico, o governo hitlerista estimulou
o crescimento da agricultura, da indústria de base
e, sobretudo, da indústria bélica.
O termo "National Sozialistische", que em alemão
dá origem a "Nazismo" era utilizado como forma de
se contrapor ao termo comunismo, ou internacional
Socialista no sentido utilizado pelo marxismo.

Prefeitura Municipal de Afrânio – PE
Concurso Público 2010 – http://www.asperhs.com.br
31. Com relação ao Fascismo Italiano, analise as
seguintes afirmativas.
I.

O fascismo é uma ideologia totalitária, que defende
o Estado como incorporador e representante de
todos os interesses do povo, e nacionalista - a
nação é considerada a mais alta forma de
sociedade desenvolvida pelo homem.
Os fascistas aproveitaram-se da anarquia reinante
na Itália para se impor. Atacavam socialistas e
comunistas, organizavam "expedições punitivas" e
exaltavam a violência em nome do nacionalismo.
Os fascistas liderados por Benito Mussolini
louvavam uma ação de combate contra os focos
de articulação comunista e socialista.
Os órgãos de imprensa foram fechados, os
partidos políticos (exceto o fascista) foram
colocados na ilegalidade, os camisas negras
incorporaram as forças de repressão oficial e a
pena de morte foi legalizada.

II.

III.

IV.

Estão corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

b)

c)

d)

e)

) 06

I – II.
II – III – IV.
I – II – IV.
I – II – III – IV.
I – III – IV.

a)
b)
c)
d)
e)

I.

(
(

) 01

) 02
) 03

(

) 04

(

) 05

Nos anos que se seguiram, as liberdades públicas
foram eliminadas progressivamente até que, em
dezembro de 1968, o Executivo decretou o AI-5 e
passou a concentrar poderes excepcionais,
transformando o regime político praticamente
numa ditadura, cuja fase mais violenta e repressiva
estendeu-se até 1974.
O regime de 64, quando surgiu, parecia um mero
golpe americanófilo para barrar o avanço do
comunismo e impedir os sonhos nacionalistas de
crescimento independente acalentados pela
esquerda no período anterior.
No plano da cultura, foram inúmeras as
manifestações de resistência.

Está (estão) correta(s):
a)
b)
c)
d)
e)

O processo de concentração de terras pela
aristocracia patrícia jamais foi bloqueado, e o poder
e a influência daquela camada social permaneceram
praticamente inalterados até o fim.
Os deuses não eram antropomórficos.
Os romanos iniciaram sua história sob o regime
monárquico (fundado por Rômulo, segundo a lenda),
experimentaram a república e terminaram os seus
dias sob o domínio de um império universal despótico
e muito parecido com os modelos orientais.
Durante a República, as atividades executivas eram
exercidas pelos cônsules e pelos tribunos da plebe.
Com a morte de Júlio César, três líderes políticos
governariam juntos.

(

(

(

(

) 01 Na terceira Cruzada, Ricardo Coração de Leão,
rei da Inglaterra, empreendeu a reconquista do
litoral palestino desde São João de Acre até
Ascalão.
) 02 O movimento cruzadista foi motivado pela
conjugação de diversos fatores, dentre os quais
se destacam os de natureza religiosa, social e
econômica.
) 03 A ocorrência das Cruzadas Medievais deve ser
analisada também como uma tentativa de
superação da crise que se instalava na
sociedade feudal durante a Baixa Idade Média.
) 04 A Cruzada Popular ou dos Mendigos (1096) foi
um acontecimento extra-oficial que consistiu em
um movimento popular que bem caracteriza o
misticismo da época e começou antes da
Primeira Cruzada oficial.

A sequência correta, de 01 a 04, é:
a)
b)
c)
d)
e)

F – V – F – V.
V – F – V – F.
V – V – F – V.
V – F – F – F.
V – V – V – V.

36. As cruzadas foram tropas ocidentais
Palestina para recuperarem a liberdade de
cristãos à Jerusalém. O resultado desta
miserável teve sucesso apenas em azedar
entre os reinos cruzados, os bizantinos e os
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Apenas a afirmativa I.
Apenas a afirmativa II.
Apenas as afirmativas II e III.
Apenas as afirmativas I e II.
I, II e III.

35. Sobre as Cruzadas, considere (V) para afirmativa
verdadeira e (F) para falsa.

33. Sobre Roma, considere (V) para afirmativa verdadeira
e (F) para falsa.
(

F – V – V – F – F – F.
V – F – V – F – V – F.
F – F – F – V – V – F.
V – F – V – V – V – V.
V – V – F – V – F – V.

34. Sobre 1964 analise as afirmativas a seguir:

III.

No decorrer do século XVI a cultura renascentista
expandiu-se para outros países da Europa
Ocidental e para que isso ocorresse contribuíram
as guerras e invasões vividas pela Itália.
A mudança do eixo econômico do Mediterrâneo
para o Atlântico determinou a decadência italiana e
ao mesmo tempo impulsionou o desenvolvimento
dos demais países, promovendo reflexos na
produção cultural.
Esse movimento de difusão do Renascimento
coincidiu com a decadência do Renascimento
Italiano, motivado pela crise econômica das
cidades, provocada pela perda do monopólio sobre
o comércio de especiarias.
Outro fator fundamental para a ascensão do
Renascimento italiano foi a Reforma Religiosa e
principalmente a Contra Reforma.
Ao exercer sua capacidade de questionar o
mundo, o homem simplesmente dava vazão a um
dom concedido por Deus (neoplatonismo).

Os primeiros reis de Roma eram eleitos pelo
Senado, o conselho dos anciãos, formado pelos
grandes proprietários de terra.

A seqüência correta, de 01 a 06, é:

II.

32. Com relação ao Renascimento não é CORRETO
afirmar que:
a)

(

enviadas à
acesso dos
Cruzada foi
as relações
governantes
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muçulmanos amigáveis. Assinale esta cruzada, a qual foi
pregada por Eugénio III e São Bernardo:
a)
b)
c)
d)
e)

Segunda cruzada
Oitava cruzada
Terceira cruzada
Quarta cruzada
Sexta cruzada

exigências no que tange ao preparo dos alunos da
escola básica, para o mercado de trabalho.
Podemos afirmar que:

37. O século XXI mostra um domínio curioso de regimes
governamentais chamados de esquerda nos principais
países do continente americano como: Brasil, Venezuela,
Argentina, Colômbia e Chile. Com relação às esquerdas na
América Latina, assinale a alternativa FALSA.

a)
b)
c)
d)
e)

39. Ao observar o ensino da História
responsabilidade social, não podemos afirmar que:
a)

a)

b)
c)

d)

e)

Sustentado por movimentos de resistência, os
países latino-americanos estão experimentando a
liderança
estabelecida
por
regimes
governamentais (reconhecidos pela forte oposição
praticada aos modelos neoliberais do século XX)
com
objetivo
de
avançarem
rumo
ao
desenvolvimento político-econômico sólido e
equilibrado.
O experimento da democracia trouxe paradigmas
aos países da América Latina.
A Venezuela, sob governo de Chávez, é um
exemplo de governo de esquerda que beneficiouse do desgaste de partidos ditos tradicionais
venezuelanos.
O Brasil do século XXI é outro modelo onde revela
também o desgaste de partidos tradicionais como
PSDB, PFL, PL, dentre outros.
Em 2001, cerca de 20% da população argentina
estava mergulhada na miséria e 80% detinham
toda riqueza produzida pelo país.

b)

c)

d)

e)
38. Com relação ao ensino de História, analise as
afirmativas a seguir:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Para Vasconcelos a compreensão desse processo
histórico nos aponta para a necessidade de alterar
a situação até hoje existente, no sentido de
colocar-se a serviço dos interesses das camadas e
de um projeto de transformação social
(VASCONCELOS, 2005:117).
Historicamente, a prática educativa esteve
condicionada pelo contexto histórico e a escola
como “representante oficial” dos interesses
dominantes.
Segundo Fonseca, é preciso pensar a disciplina de
história como (...) disciplina fundamentalmente
educativa, formativa, emancipadora e libertadora.
A história tem como papel central a formação da
consciência histórica dos homens, possibilitando a
construção de identidades, a elucidação do vivido,
a intervenção social e praxes individual e coletiva
(2003: 89).
A aula de história possibilita a construção do saber
histórico através da relação interativa entre
educador e educando, transformando essa prática
em ato político, no sentido de transformação
consciente do fazer histórico.
O ensino de História torna-se fundamental para a
compreensão dos fatos históricos e para a sua
articulação com a história/realidade presente, uma
vez que o presente é fruto da dinâmica dos
acontecimentos históricos do passado.
O neoliberalismo gerou novas demandas e uma
delas afeta claramente a educação no Brasil, afinal
o projeto neoliberal a nível mundial teve suas

como

A penetração da análise econômica da História,
nos níveis Fundamental e Médio, sobretudo a
partir da década de 80, subverteu esse modelo,
abrindo o campo da explicação social para uma
visão de totalidade histórica.
Sob influência do Marxismo, da Nova História e
da Historiografia Inglesa, alguns livros didáticos
se renovaram e outros surgiram, incorporando
avanços acadêmicos que contribuíram para maior
criticidade na abordagem histórica.
Desde os anos oitenta, principalmente nas
Universidades públicas, por meio dos Exames
Seletivos dos Vestibulares, passou-se a exigir do
aluno menor capacidade crítica na interpretação
da História, maximizando, cada vez mais, a
necessidade de memorização dos tradicionais
nomes, datas e fatos isolados de seus contextos
sócio-econômicos.
Ensinar História significa impregnar de sentido a
prática pedagógica cotidiana, na perspectiva de
uma escola-cidadã.
Advindo os anos 90, o ensino de História tem
novos paradigmas teóricos que são propostos e
incorporados às produções historiográficas,
respondendo assim, aos temas mais significativos
da sociedade.

40. Quando se fala em formação docente e ensino de
História na atual conjuntura sócio/histórico brasileira
significa refletir sobre a dinâmica social deste ensino que
deve, exceto:
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Há apenas 3 afirmativas corretas.
Há apenas 4 afirmativas corretas.
Há apenas 2 afirmativas corretas.
Há apenas 5 afirmativas corretas.
Há 6 afirmativas corretas.

a)

b)
c)

d)
e)

Resgatar experiências dar-lhes sentido concreto
e, possibilitar a apropriação, tanto por parte de
alunos
e
alunas,
possibilitando-lhes
a
compreensão de tais conceitos para a vida.
Preparar tecnicamente alunos e alunas para
ingressarem nas Faculdades.
Trabalhar com identidades, com cultura e, por que
não com a formação dos cidadãos e cidadãs que
exercem papéis distintos na vida e na sociedade
brasileira.
Trabalhar com a cidadania em diferentes tempos
e espaço.
Ensinar alunos e alunas a pensar criticamente,
questionando a cultura de massas que lhes é
transmitida gratuitamente, é um dever da escola
enquanto instituição de ensino, portanto a
formação ética, moral e de consciência política,
vem à frente de uma formação unicamente
técnica.

FIM DO CADERNO

