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                                 Cargo: Professor MGD   
 
CONCURSO PÚBLICO 01/2010 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA 
Instruções 
 

 

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se 

há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

 O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu 

cartão resposta. 

 A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade 

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta. 

 Veja como marcar esta resposta. 

 

 

 

 

 Deve-se estar atento para: 

 Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

 Não escrever no verso do cartão resposta 

 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

 Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

 Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

 Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da 

prova; 

 For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou 

por qualquer outra forma; 

 For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por 

falsa identificação pessoal; 

 Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

 Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio. 

 Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta 

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  
 

 
BOA SORTE 
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1. Conforme o disposto nos Fundamentos dos Parâmetros Curriculares Nacionais, a pedagogia renovada 
 
a) É uma proposta de educação centrada no professor, cuja função se define como a de vigiar e aconselhar os alunos, corrigir 
e ensinar a matéria. 
b) É uma concepção que inclui várias correntes que, de uma forma ou de outra, estão ligadas ao movimento da Escola Nova 
ou Escola Ativa. 
c) Tem suas origens nos movimentos de educação popular que ocorreram no final dos anos 50 e início dos anos 60, quando 
foram interrompidos pelo golpe militar de 1964; teve seu desenvolvimento retomado no final dos anos 70 e início dos anos 80. 
d) Surge no final dos anos 70 e início dos 80 e se põe como uma reação de alguns educadores que não aceitam a pouca 
relevância que a “pedagogia libertadora” dá ao aprendizado do chamado “saber elaborado”, historicamente acumulado, que 
constitui parte do acervo cultural da humanidade. 
e) Assegura a função social e política da escola mediante o trabalho com conhecimentos sistematizados, a fim de colocar as 
classes populares em condições de uma efetiva participação nas lutas sociais. 
 
2. Acerca  da escola e constituição da cidadania, pode-se afirmar que:  
 
I - A formação escolar deve propiciar o desenvolvimento de capacidades, de modo a favorecer a compreensão e a intervenção 
nos fenômenos sociais e culturais, assim como possibilitar 
aos alunos usufruir das manifestações culturais nacionais e universais. 
II - A escola deve ser um espaço de formação e informação, em que a aprendizagem de 
conteúdos deve necessariamente favorecer a inserção do aluno no dia-a-dia das questões sociais marcantes e em um 
universo cultural maior. 
III - A prática escolar distingue-se de outras práticas educativas, como as que acontecem na família, no trabalho, na mídia, no 
lazer e nas demais formas de convívio social, por constituir-se uma ação intencional, sistemática, planejada e continuada para 
crianças e jovens durante um período contínuo e extenso de tempo. 
IV - A escola, por ser uma instituição social com propósito implicitamente educativo, tem o compromisso de intervir 
efetivamente para promover o desenvolvimento e a socialização de seus alunos. 
 
a) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 
b) Todas as assertivas estão corretas. 
c) Estão corretas apenas as assertivas I e IV 

d) Apenas a assertiva IV está incorreta 
e) Apenas a assertiva I e III estão corretas. 

 
3. Os objetivos propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais se definem em termos de capacidades de ordem cognitiva, 
física, afetiva, de relação interpessoal e inserção social, ética e estética, tendo em vista uma formação ampla. Com relação a 
esses objetivos, assinale a alternativa incorreta. 
 

a) A capacidade cognitiva tem grande influência na postura do indivíduo em relação às metas que quer atingir nas mais diversas 
situações da vida, desvinculando-se diretamente do uso de formas de representação e de comunicação, sem envolver a 
resolução de problemas, de maneira consciente ou não. 
b) A capacidade física engloba o autoconhecimento e o uso do corpo na expressão de emoções, na superação de estereotipias 
de movimentos, nos jogos, no deslocamento com segurança. 
c) A capacidade afetiva refere-se às motivações, à auto-estima, à sensibilidade e à adequação de atitudes no convívio social, 
estando vinculada à valorização do resultado dos trabalhos produzidos e das atividades realizadas. 
d) A capacidade ética é a possibilidade de reger as próprias ações e tomadas de decisão por um sistema de princípios segundo 
o qual se analisam, nas diferentes situações da vida, os valores e opções que envolvem. 
e) A capacidade de inserção social, refere-se à possibilidade de o aluno perceber-se como parte de uma comunidade, de uma 
classe, de um ou vários grupos sociais e de comprometer-se pessoalmente com questões que considere relevantes para a vida 
coletiva. 
 
4. Assinale a alternativa incorreta. 
 
De acordo com a Lei 9394/96, o Ensino Fundamental tem por objetivo a formação do cidadão, mediante: 
 
a) O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 
b) A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade. 
c) A obrigatoriedade dos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. 
d) O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a 
formação de atitudes e valores. 
e) O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a 
vida social. 
 
5. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em 
cursos reconhecidos, são:  
 
a)  Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. 
b) Trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em letras, planejamento, inspeção e 
orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. 
c) Trabalhadores em educação, portadores de diploma apenas de curso  superior em área pedagógica ou afim.  
d) Trabalhadores em educação, portadores de diploma apenas de curso  técnico em área pedagógica ou afim.  
e) Professores habilitados somente em nível médio para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. 
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6. Analise as questões abaixo e marque a alternativa que corresponde ao somatório das proposições corretas. 
 

( 28 ) O ensino religioso, de matrícula obrigatória, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos 
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, 
vedadas quaisquer formas de proselitismo. 
( 42 ) A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos três horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo 
progressivamente ampliado o período de permanência na escola. 
( 66 ) O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização 
de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. 
( 84) O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. 
 
a) 70 
b) 150 

c) 108 
d) 112 

e) 94 

 
7. São princípios norteadores da ação pedagógica nas escolas, exceto: 
 
a) Os princípios éticos da autonomia e da responsabilidade. 
b) Os princípios dos Direitos e Deveres da Cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática.  
c) Os princípios estéticos da sensibilidade e da criatividade.  
d) Os princípios estéticos da igualdade de manifestações artísticas e culturais.  
e) Os princípios éticos da solidariedade e do respeito ao bem comum. 
 
8. Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correspondente. 
 
I - A psicologia do desenvolvimento é importante para a pedagogia porque subsidia a organização das condições para a 
aprendizagem infantil, de modo que se possa ativar, na criança, processos internos de desenvolvimento, os quais, por sua vez, 
serão transformados em aquisições individuais.  
II - A psicologia da aprendizagem é o processo através do qual a criança se apropria ativamente do conteúdo da experiência 
humana, daquilo que o seu grupo social conhece. 
III - A psicologia da aprendizagem, aplicada à educação e ao ensino, busca mostrar como, através da interação entre professor 
e alunos, é possível a aquisição do saber e da cultura acumulados.  
IV - Compreende-se a relevância teórica dos estudos psicológicos para a área de educação e a necessidade de se efetivar 
intercâmbio entre a psicologia e a pedagogia, à medida que aumentam os problemas que as escolas têm que enfrentar.  
 
a) Todas estão corretas. 
b) Apenas a I e II estão corretas. 
c) Somente a I e III estão corretas. 

d) Todas estão incorretas. 
e) Apenas a IV está incorreta. 

 
9. Conforme Libâneo (2005), as teorias pedagógicas modernas apresentam características em comum. Assinale a alternativa 
que não corresponde a uma característica comum a essas teorias. 
 
a) Acentuação do poder da razão, isto é, da atividade racional, científica, tecnológica, enquanto objeto de conhecimento que 
leva as pessoas a pensarem com autonomia e objetividade contra todas as formas de ignorância e arbitrariedade. 
b) Conhecimentos e modos de ação, deduzidos de uma cultura universal objetiva, precisam ser comunicados às novas gerações 
e recriados em função da continuidade dessa cultura.  
c) Os seres humanos possuem uma natureza humana básica, postulando-se a partir daí direitos básicos universais. 
d) Os educadores são representantes legítimos da cultura universal objetiva e cabe-lhes ajudar os alunos a internalizarem 
valores universais, tais como racionalidade, autoconsciência, autonomia, liberdade, seja pela intervenção pedagógica direta seja 
pelo esclarecimento de valores em âmbito pessoal. 
e) Centralidade no conhecimento em função da sociedade tecnológica, transformação da educação em ciência (racionalidade 
científica), produção do aluno como um ser tecnológico, utilização mais intensiva dos meios de comunicação e informação e do 
aparato tecnológico. 
 
10.  A admissão de uma sociedade cada vez mais tecnológica deve ser acompanhada da conscientização da necessidade de 
inserir nos currículos escolares as habilidades e competências para lidar com as novas tecnologias. Com base nessa afirmação, 
é incorreto afirmar: 
 

a) As mais avançadas tecnologias poderão ser empregadas para criar, experimentar e avaliar produtos educacionais, cujo alvo é 
avançar um novo paradigma na Educação, adequado à sociedade de informação para redimensionar os valores humanos, 
aprofundar as habilidades de pensamento e tornar o trabalho entre mestre e alunos mais participativo e motivante. 
b) É necessário conscientizar toda a sociedade escolar, especialmente os alunos, da importância da tecnologia para o 
desenvolvimento social e cultural. 
c) O objetivo de introduzir novas tecnologias na escola é para fazer coisas novas e pedagogicamente importantes que não se 
pode realizar de outras maneiras. 
d) Com as novas tecnologias, novas formas de aprender, novas competências são exigidas, novas formas de se realizar o 
trabalho pedagógico são necessárias e fundamentalmente, é necessário formar continuamente o novo professor para atuar 
neste ambiente telemático, em que a tecnologia serve como mediador do processo ensino-aprendizagem. 
e) A integração do trabalho com as novas tecnologias no currículo, como ferramentas, não exige uma reflexão sistemática 
acerca de seus objetivos, de suas técnicas, dos conteúdos escolhidos, das grandes habilidades e seus pré-requisitos, enfim, ao 
próprio significado da Educação. 
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Leia o texto abaixo e responda às questões correspondentes: 

Jornalista comanda pesquisa inédita que decifra o que pensa e comunica a juventude brasileira 

Luiz Costa Pereira Junior 

 Os jovens de hoje são filhos da mãe. Com todo respeito. A constatação, resultado de uma das mais interessantes 
pesquisas sobre a juventude brasileira, aponta que a figura mãe se tornou a referência máxima da geração nascida nos anos 80 
e 90. Num país em que 20 milhões de famílias são chefiadas por mulheres, valores considerados maternais (o afeto como vetor 
da felicidade, cultivar amigos, fazer o que gosta e cuidar de quem se gosta) passaram a substituir aqueles tidos como 
"masculinos" (ganhar dinheiro, fazer carreira, subir a todo preço), que predominaram na geração anterior. 
 A intenção da Novos Consumidores 2, pesquisa feita pela Studio Ideias entre julho e outubro de 2008 com 1.623 jovens de 
todo o país e lançada no fim do ano, era medir a relação que os jovens mantêm com a publicidade. Mas, a pedido do Núcleo 
Jovem da editora Abril, que solicitou o estudo, formou um balanço de como se expressam as pessoas de 13 a 24 anos, dos 
centros urbanos. "Tivemos o cuidado de não falar com formadores de opinião, para retratar o brasileiro médio, com um mínimo 
de acesso à internet", diz Brenda Fucuta, a diretora do Núcleo Jovem da Abril, responsável pela pesquisa. 
 Jornalista desde o fim dos anos 80, Brenda trabalha com leitores adolescentes há mais de dez anos. Foi diretora da revista 
Capricho e hoje comanda um rol de publicações para jovens, com 7 milhões de exemplares mensais. Sob o comando de 
Brenda, o estudo aferiu comportamentos que explicam em parte o modo como os jovens se expressam. Na internet ou na roda 
de conversa, eles ditam a linguagem que será absorvida no trabalho e nas reuniões familiares. 
 Brenda sabe que toda pesquisa padece do risco de generalizar o que pode ser só tendência parcial. Mas crê que sua 
pesquisa traz marcas geracionais que serão incorporadas pela sociedade. "A geração paz e amor foi uma minoria, mas 
impactou uma era", diz. Brenda mostra aqui como, por influência materna, o jovem atual está feminilizando sua visão de mundo 
e agitando sua linguagem.  

http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=11954 Acessado em 02/03/2010. 

 
11.  A expressão que constitui o primeiro período do texto: 
 
I – É uma expressão utilizada para mexer com a referência que o leitor tem dessa frase em outros contextos. 
II – É uma expressão que deve ser entendida literalmente, após a orientação textual que se segue a ela. 
III – É uma expressão metafórica, inadequada para o gênero textual, pois conota o despreparo do autor no uso da linguagem 
formal. 
 
Está (ao) correta (s): 
 
a) Apenas II b) I e II apenas c) II e III apenas  d) I, II e III e) I apenas 
 
12.  O trecho “resultado de uma das mais interessantes pesquisas sobre a juventude brasileira” exerce a função de: 
 
a) Vocativo b) Objeto direto c) Aposto d) Sujeito e) Adjunto adverbial 
 
13.  Analisando as informações implícitas no trecho “aponta que a figura mãe se tornou a referência máxima da geração nascida 
nos anos 80 e 90”, temos como verdadeira (s): 
 
I – Em outro momento a figura mãe não era referência entre as gerações nascidas. 
II – .As gerações nascidas antes dos anos 80 e 90 não respeitavam o valo da figura materna. 
III – A geração nascida nos anos 80 e 90 difere das outras pela referência máxima que adotou. 
 
Está (ao) correta (s): 
 
a) Apenas I b) I e II apenas c) II e III apenas  d) I, II e III e) I e III apenas 
 
14.  Ainda tomando como suporte o trecho da questão anterior, o verbo “se tornou” expressa: 
 
a) estado; é, pois, de ligação 
b) ação; é. pois, verbo transitivo direto 
c) ação; é, pois, verbo transitivo indireto 

d) ação; é, pois, verbo intransitivo 
e) estado; é, pois, verbo transitivo direto 

 
15.  Os parênteses utilizados no primeiro parágrafo do texto separam: 
 
a) Uma fala externa ao texto 
b) Uma fala de outro sujeito dentro do texto 
c) Uma expressão desnecessária ao entendimento do texto 
d) Uma enumeração explicativa 
e) Um comentário do autor, típico do discurso indireto-livre. 
 
16.  O conectivo MAS, utilizado no segundo parágrafo, estabelesse uma relação semântica entre as orações de: 
 
a) Adição 
b) Explicação 

c) Oposição 
d) Conclusão 

e) Condição 

 
 
 




http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=11954
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Trecho para as questões de 17 a 20: 
 
“. Mas, a pedido do Núcleo Jovem da editora Abril, que solicitou o estudo, formou um balanço de como se expressam 
as pessoas de 13 a 24 anos, dos centros urbanos. "Tivemos o cuidado de não falar com formadores de opinião, para 
retratar o brasileiro médio, com um mínimo de acesso à internet", diz Brenda Fucuta, a diretora do Núcleo Jovem da 
Abril, responsável pela pesquisa.” 
 
17.  “que solicitou o estudo” é uma oração adjetiva que: 

 
I – limita a afirmação feita por ela. 
II – explica algo sobre o termo anterior. 
III – expõem um ponto de vista sobre a editora citada no na oração anterior. 
 
Está (ao) correta (s): 
 
a) Apenas II b) I e II apenas c) II e III apenas  d) I, II e III e) I e III apenas 
 
18.  O verbo “formou”, para fazer sentido, precisa retomar ao trecho anterior, embora ainda no mesmo parágrafo, em busca de 

seu sujeito. Assim, verificamos que o seu referente – sujeito – é a palavra: 
 
a) Intenção 
b) Pesquisa Novos Consumidores 2 

c) Relação 
d) Publicidade 

e) Editora Abril 

 
19.  Analise as assertivas: 
 
I – a responsável pela pesquisa é Diretora do Núcleo Jovem da Abril. 
II – os formadores de opinião foram deixados de lado da pesquisa para não haver influência no perfil pesquisado. 
III – podemos entender pelo trecho destacado que além de medir a relação dos jovens com a publicidade, a pesquisa atendeu a 
outro objetivo. 
 
Está (ao) correta (s): 
 
a) Apenas II b) I e II apenas c) II e III apenas  d) I, II e III e) I e III apenas 
 
20.  A palavra responsável é acentuada pelo mesmo motivo de: 
 
a) Núcleo b) Opinião c) Médio d) Família e) Afável 
 
21. O dono de uma fábrica de montagem de estofados precisa fabricar 154 sofás por mês. Sabendo que para realizar essa 
tarefa ele precisa de uma quantidade de funcionários, que são expressos por uma equação, onde quadrado de funcionários 
mais o seu triplo devem resultar em 154 sofás por mês. Qual é o número de funcionários necessários para fabricar 154 sofás em 
um mês? 
 
a) 9 b) 10 c) 11 d) 12 e) 14 
 
22.  Um produtor mecânico vende uma determinada peça no seu primeiro dia de vendas a R$ 7,00 cada. A partir daí o preço de 
cada peça decresce R$ 0,05 por dia. Considerando que o produtor confeccionou no primeiro dia 100 peças e a produção 
aumenta duas peças por dia. Então o dia da colheita de maior ganho para o produtor mecânico é:  
 
a) 10

o
 dia b) 15

o
 dia c) 20

o
 dia d) 30

o
 dia e) 40

o
 dia 

 
23.  Um agricultor precisa cercar um espaço para cultivar morangos com formato retangular. Será utilizado uma cerca para três 
lados do cultivo de morangos que custará R$ 40,00 por metro e a cerca para o quarto lado custará R$ 60,00 por metro. O 
agricultor dispõe de R$ 720,00 para gastar na cerca. Que dimensões ele deve dar a esse espaço para minimizar a sua área? 
 
a) 4,5m x 3,0m b) 4,5m x 3,6m c) 6,1m x 3,6m d) 5.4m x 3,2m e) 5,4m x 3,0m  

24.  A solução da inequação  0
11 x

x

x

x
 é: 

a) x ≤ -1 ou x ≥ 1 
b) -1 < x ≤ 0 ou x > 1 
c) x < -1 ou 0 ≤ x < 1 
d) x ≠  -1 ou x ≠ 1 
e) x ≤ 0 
 
25. Na preparação do solo para determinado plantio, foram utilizados 15 litros de um produto químico para uma área de 500 m

2
. 

Seguindo a mesma lógica o técnico que trabalha com este tratamento precisará agora preparar outro solo, para o mesmo tipo de 
plantio, em uma área de 300 m

2
. A quantidade de produto químico que ele deverá utilizar é: 

 
a) 9 litros 
b) 11 litros 

c) 12 litros 
d) 14 litros 

e) Nenhuma das alternativas 
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26.  Região Brasileira que apresenta população urbana relativamente numerosa. No meio rural, entretanto, predominam 
densidades demográficas muito baixas, o que indica que a pecuária extensiva é a atividade econômica mais importante. A 
agricultura comercial, por sua vez, vem ganhando grande destaque nos últimos anos e já supera o extrativismo mineral e 
vegetal. As atividades industriais, entretanto, são ainda pouco expressivas. Levando-se em consideração o texto acima, marque 
a alternativa que indique qual Região brasileira está representada.  
 
a) Região Sul. 
b) Região Norte; 

c) Região Sudeste; 
d) Região Nordeste; 

e) Região Centro-oeste; 

 
27. É um estado brasileiro, situado na região nordeste do Brasil. Ocupa uma área de 27.767 km, sendo composto por 102 
municípios. A atividade econômica mais crescente no Estado é o turismo. O principal destino dos turistas é sua capital, que é 
uma das cidades mais visitadas da região nordeste. Durante muito tempo à agropecuária foi a principal fonte da sua economia, 
hoje representa apenas 10,3% da economia do estado. Tal diminuição da agropecuária na economia se deu devido ao governo 
na década de 1960, ter começando a diversificar, fazendo investimentos na exploração do sal-gema e na produção de petróleo. 
E infelizmente é o estado com maior taxa de mortalidade infantil do Brasil. A cada mil crianças nascidas, 60 morrem antes de 
completar 01(um) ano. Assim, identifique, abaixo, a qual Estado Nordestino refere-se o texto supra. 
 
a) Rio Grande do Norte. 
b) Alagoas; 

c) Ceará; 
d) Bahia; 

e) Pernambuco; 

 
28. Sobre o Sistema de Capitanias Hereditárias, avalie qual das afirmativas abaixo pode ser considerada verdadeira. 
 
a) Entre os anos de 1534 e 1536, o Rei de Portugal D. João III resolveu dividir a terra brasileira em faixas, que partiam do litoral 
até a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas era o chamado sistema de Capitanias Hereditárias. 
b) As dificuldades de administração das capitanias eram inúmeras, uma vez que dava ao capitão donatário um poder limitado 
sobre sua capitania, uma vez que o rei ficava com a terra quando ocorresse sua morte. 
c) A implantação do sistema de Capitanias Hereditárias, no Brasil, deve-se menos a ameaça estrangeira ao litoral brasileiro e à 
crise do comércio português com o Oriente e mais ao sucesso desse sistema, já utilizado nas ilhas do Atlântico. 
d) Estas pequenas, mas prósperas, faixas de terras, conhecidas como Capitanias Hereditárias, foram compradas a baixo custo 
pelos nobre Holandeses, principais aliados de Portugal contra as invasões Espanholas. Estes que recebiam as terras, chamados 
de donatários, tinham a função de administrar, colonizar, proteger e desenvolver a região. 
e) Estes territórios seriam transmitidos de forma hereditária, ou seja, passariam de pai para filho. Fato que explica o nome deste 
sistema administrativo, que foi regulamentado por dois documentos legais: a Carta de Doação, que estipulava os direitos e 
deveres dos donatários, e a Carta Foral, que definia as condições da posse de capitania. 
 
29.  As afirmativas a seguir tratam da Revolução Pernambucana de 1817. 
 
I - A permanência da família real no Brasil, de interesse dos proprietários de escravos e de terras, comerciantes e burocratas da 
região centro-sul, não satisfez aos habitantes das demais regiões do país, um dos motivos que levou a participação apenas de 
sacerdotes e militares, na Revolução Pernambucana, não contando com o apoio de outros segmentos da população. 
II - Defendeu a via republicana, mas não a abolição da escravatura, entre seus ideais, dada a composição heterogênea de suas 
lideranças. Possuiu forte sentimento anti-lusitano, resultante do aumento dos impostos e dos grandes privilégios concedidos aos 
comerciantes portugueses. 
III - A Revolução Pernambucana de 1817 fez parte da série de sedições pela Independência do Brasil que marcaram a 
passagem do século XVIII ao XIX. Foi uma revolta sangrenta que durou mais de dois meses e deixou profundas marcas no 
Nordeste, com os combates armados passando de Recife para o sertão, estendendo-se também a Alagoas, Paraíba e Rio 
Grande do Norte. 
IV - Propunha a República, com a igualdade de direitos e a tolerância religiosa, mas não previa a abolição da escravidão. 
V - Diversos setores da sociedade, incluindo religiosos, militares, latifundiários e trabalhadores, foram representados nesta 
Revolução, que, por sua vez, fora sufocada apenas dois anos depois por tropas aliadas, reunindo forças armadas portuguesas, 
francesas e inglesas. 
 
Seguindo o disposto nas afirmativas acima, está correto apenas o afirmado em: 
 
a) I, II e III. b) I, III e V. c) I, IV e V. d) II, III e IV. e) II, III e V. 
 
30. Observe o texto abaixo em relação ao estado de Pernambuco, em seguida assinale a alternativa que apresenta a seqüência 
correta dos espaços em branco: 
 

“Situado a centro-leste da região Nordeste, Pernambuco tem uma área de 98.281 Km2 mais os 18,2 Km2 
do arquipélago de Fernando de Noronha que, em 1988, foi  reincorporado ao seu território. O estado de 
Pernambuco limita-se, ao Norte, com  ________ e __________; a Oeste, com  __________; ao Sul, com 
_________ e ___________; a Leste, com  _____________.” 

 
a) Bahia, Alagoas, Oceano Atlântico, Ceará, Paraíba, Piauí 
b) Alagoas, Ceará, Bahia, Piauí, Oceano Atlântico, Paraíba 
c) Ceará, Paraíba, Piauí, Bahia, Alagoas, Oceano Atlântico 
d) Sergipe, Alagoas, Oceano Atlântico, Piauí, Ceará, Paraíba 
e) Bahia, Sergipe, Oceano Atlântico, Ceará, Paraíba, Alagoas 







