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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
TEXTO 1 
5 de setembro de 1842 
 O chapinhar do mar entrando por uma das portinholas 
do meu camarote arrancou-me ainda antes das cinco 
horas dos meus doces sonhos. Saltando para o piso 
oscilante do navio, deixei o beliche que balançava 
suavemente e corri para fechar a portinhola, para que 
este primeiro cumprimento molhado na já longa viagem 
não se pudesse repetir. Quando saí para o convés, 
tinham acabado de encurtar dois rizes da vela da gávea, 
reforçado a vela do joanete, e tomáramos novamente o 
velho rumo. Depois de já ontem, ou melhor, já na noite 
de 4 para 5, ter começado a soprar um vento lés-
nordeste mais tarde nordeste, nor-nordeste mesmo, 
numa palavra, o vento reinante em volta do Cabo Frio 
em lugar da monção de sudeste – depois de no decorrer 
do dia anterior termos passado a linha sem declinação 
magnética, que como o primeiro meridiano magnético 
toca de passagem no Cabo Frio, que há três séculos 
Colombo, para sua grande surpresa, descobriu 100 
léguas a oeste de Flores e que depois, por sua iniciativa, 
exerceu real influência no traçado da linha de limites das 
descobertas da Espanha e Portugal –, mudamos nosso 
rumo para nos afastarmos de terra, cuja proximidade 
agora pressentíamos com certeza, ainda antes da meia-
noite, e fizemos com o vento fresco e mar agitado, até 
hoje pela manhã cedo, às quatro horas, um avanço para 
o sul. 
https://livraria.senado.leg.br/livros-digitais-
gratuitos/brasil-amazonas-xingu-colecao-o-brasil-visto-por-
estrangeiros 
(Adalberto, Príncipe da Prússia, 1811-1873. Brasil: Amazônia–
Xingu / Príncipe Adalberto da Prússia; tradução de Eduardo de 
Lima e Castro. – Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 
2002. 382 p.: il.) 
 
Questão 01   
Segundo informações do texto 1, pode-se relacionar o 
gênero textual ao: 
 
A) texto diário. 
B) texto prescritivo. 
C) artigo científico. 
D) texto injuntivo. 
E) Bilhete. 

Questão 02 
A literatura de viajantes apresentada no texto 1, muito 
contribuiu para o conhecimento sobre o Brasil de 1500 
principalmente pelo caráter: 
 
A) fantasioso. 
B) descritivo. 
C) científico. 
D) translatício. 
E) mítico. 
 
 
 
 
 

Questão 03 
“deixei o beliche que balançava suavemente”. 
Assinale a opção que apresenta o valor sintático do 
vocábulo destacado na frase. 
 
A) Objeto direto. 
B) Objeto indireto. 
C) Complemento nominal. 
D) Adjunto adnominal. 
E) Sujeito. 
 
Questão 04 
“e corri para fechar a portinhola, para que este primeiro 
cumprimento molhado na já longa viagem não se 
pudesse repetir.” 
Os parônimos dão margem a frequentes erros de 
impropriedade lexical. Marque a alternativa que 
apresenta correto significado entre os parônimos. 
 
A) retificar = confirmar / ratificar = corrigir 
B) arrear = abaixar / arriar = pôr arreios 
C) iminente = próximo para ocorrer / eminente = alto, 

excelente 
D) absolver = aspirar / absorver = perdoar 
E) delatar = alargar / dilatar = denunciar 
 
Questão 05 
“... e tomáramos novamente o velho rumo.” O verbo 
destacado está conjugado no: 
 
A) pretérito perfeito do indicativo. 
B) pretérito-mais-que-perfeito do indicativo. 
C) pretérito imperfeito do indicativo. 
D) pretérito imperfeito do subjuntivo. 
E) futuro do pretérito do indicativo. 
 
Questão 06 
“...até hoje pela manhã cedo, às quatro horas, um 
avanço para o sul.” 
Assinale a alternativa que apresenta acento grave pela 
mesma razão apresentada no excerto. 
 
A) As amigas foram às praias de Salvador. 
B) Ontem, assisti às entrevistas apresentadas na tevê. 
C) Refiro-me à sua casa. 
D) O candidato terminou a prova às pressas. 
E) Pedro fez um pedido à Marina. 
 
  

https://livraria.senado.leg.br/livros-digitais-gratuitos/brasil-amazonas-xingu-colecao-o-brasil-visto-por-estrangeiros
https://livraria.senado.leg.br/livros-digitais-gratuitos/brasil-amazonas-xingu-colecao-o-brasil-visto-por-estrangeiros
https://livraria.senado.leg.br/livros-digitais-gratuitos/brasil-amazonas-xingu-colecao-o-brasil-visto-por-estrangeiros
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Questão 07 
Observe o fragmento da obra “A Carteira”, de Machado 
de Assis e marque a opção correta. 
“...De repente, Honório olhou para o chão e viu uma 
carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de 
alguns instantes. Ninguém o viu, salvo um homem que 
estava à porta de uma loja, e que, sem o conhecer, lhe 
disse rindo:” 
(http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesq
uisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo=&co_autor=&n
o_autor=Machado%20de%20Assis&co_categoria=2&pagina=
1&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra=&co_idioma
=&colunaOrdenar=null&ordem=null) 
  
A) Existe um pronome oblíquo átono reflexivo com 

valor, sintático, de objeto direto. 
B) Há um pronome relativo com valor sintático de 

objeto direto. 
C) Tem-se um pronome oblíquo átono reflexivo 

recíproco com valor de sujeito. 
D) Tem-se um pronome oblíquo átono reflexivo 

recíproco com valor de objeto indireto. 
E) Há uma conjunção coordenativa aditiva e uma 

conjunção subordinativa adverbial consecutiva. 
 
Questão 08 
“...Eis o ponto. A consciência acabou por lhe dizer que 
não podia, que devia levar a carteira à polícia, ou 
anunciá-la; mas tão depressa acabava de lhe dizer isto, 
vinham os apuros da ocasião, e puxavam por ele, e 
convidavam-no a ir pagar a cocheira. Chegavam mesmo 
a dizer-lhe que, se fosse ele que a tivesse perdido, 
ninguém iria entregar-lha; insinuação que lhe deu 
ânimo.” 
(http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesq
uisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo=&co_autor=&n
o_autor=Machado%20de%20Assis&co_categoria=2&pagina=
1&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra=&co_idioma
=&colunaOrdenar=null&ordem=null) 
O termo destacado em “...Eis o ponto” deve ser 
classificado – morfologicamente – como: 
 
A) substantivo. 
B) pronome. 
C) advérbio. 
D) interjeição. 
E) palavra denotativa de designação. 
 
Questão 09 
Avalie as orações em relação ao uso do “porque, por 
que, por quê, e porquê”. 
 
I – Não sabe nada porque não quer. 
II – Venha cedo, porque precisamos trabalhar. 
III – Orai, porque não entreis em tentação. 
IV – A razão por que reclamava era justa. 
Está correta ou estão corretas: 
 
A) apenas a I. 
B) II e III. 
C) todas as opções 
D) II, III e IV. 
E) Apenas I e II. 
 

Questão 10 
Considere os períodos a seguir e marque a alternativa 
correta. 
1- Os bois da fazenda que contraíram febre aftosa serão 

sacrificados. 
2- Os bois da fazenda, que contraíram febre aftosa, 

serão sacrificados. 

A) Não há diferença sintática ou semântica entre os 
períodos. 

B) Existe apenas diferença sintática entre os períodos. 
C) Existe apenas diferença semântica entre os 

períodos. 
D) Há diferença sintática e diferença semântica entre 

os períodos. 
E) Os períodos não permitem avaliação sintática. 
 
Questão 11 
Sabemos que a Língua desempenha importante papel 
social e gramática normativa goza de grande prestígio 
social entre as variedades sociolinguísticas. 
Marque a opção que está em conformidade com a 
variedade padrão. 
 
A) Me dizem que há ampla liberdade na língua falada. 
B) Ano passado, as férias foram no Ceará; esse ano, 

vou gozar férias em Salvador. 
C) Prefiro mais crônicas do que contos. 
D) Não critico à ninguém. 
E) Entrei e saí da sala várias vezes sem ser notado. 
 
Questão 12 
“O erro e o acerto têm de avaliados dentro de um 
registro dado, e não partindo-se uniformemente da 
língua literária para condenar tudo que se encontra 
nos outros registros, fora dessa norma.” (Matoso 
Camara Jr.) 
Segundo o autor: 
 
A) o purismo gramatical deve ser obedecido. 
B) não existe uma língua padrão. 
C) as variedades linguísticas devem ser respeitadas. 
D) há uma unidade absoluta de disciplina gramatical 

entre Brasil e Portugal. 
E) o preconceito linguístico perturba a compreensão. 
 
Questão 13 
Marque a opção que apresenta todos os vocábulos 
paroxítonos em conformidade com a norma culta. 
 
A) mister – condor – ruim 
B) Nobel – ureter – masseter 
C) avaro – pudico – filantropo 
D) misantropo – rubrica – ruim  
E) alquimia – hangar – novel 
 
  

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo=&co_autor=&no_autor=Machado%20de%20Assis&co_categoria=2&pagina=1&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra=&co_idioma=&colunaOrdenar=null&ordem=null
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo=&co_autor=&no_autor=Machado%20de%20Assis&co_categoria=2&pagina=1&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra=&co_idioma=&colunaOrdenar=null&ordem=null
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo=&co_autor=&no_autor=Machado%20de%20Assis&co_categoria=2&pagina=1&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra=&co_idioma=&colunaOrdenar=null&ordem=null
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo=&co_autor=&no_autor=Machado%20de%20Assis&co_categoria=2&pagina=1&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra=&co_idioma=&colunaOrdenar=null&ordem=null
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo=&co_autor=&no_autor=Machado%20de%20Assis&co_categoria=2&pagina=1&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra=&co_idioma=&colunaOrdenar=null&ordem=null
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo=&co_autor=&no_autor=Machado%20de%20Assis&co_categoria=2&pagina=1&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra=&co_idioma=&colunaOrdenar=null&ordem=null
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo=&co_autor=&no_autor=Machado%20de%20Assis&co_categoria=2&pagina=1&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra=&co_idioma=&colunaOrdenar=null&ordem=null
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo=&co_autor=&no_autor=Machado%20de%20Assis&co_categoria=2&pagina=1&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra=&co_idioma=&colunaOrdenar=null&ordem=null
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo=&co_autor=&no_autor=Machado%20de%20Assis&co_categoria=2&pagina=1&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra=&co_idioma=&colunaOrdenar=null&ordem=null
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo=&co_autor=&no_autor=Machado%20de%20Assis&co_categoria=2&pagina=1&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra=&co_idioma=&colunaOrdenar=null&ordem=null
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Questão 14 
Assinale a opção que apresenta correta pontuação. 
 
A) Eu, era uma criança, e não sabia regras da 

gramática. 
B) Todos os alunos haviam, de querer falar 

corretamente. 
C) Escrevi, com a mão trêmula e mansa, a história de 

nosso amor. 
D) Professor pode me ajudar, por favor? 
E) Atualmente as aulas virtuais são frequentes. 
 
Questão 15 
Considerando-se a concordância nominal, marque a 
alternativa correta. 
 
A) Seu preparo e sua competência raro fizeram dele 

um vitorioso. 
B) Muito obrigado, disse a jovem. Acrescentou: podem 

deixar, eu mesmo farei o relatório. 
C) Você está quites com o serviço militar? 
D) A porta está meio aberta. 
E) A entrada é proibido aqui. 
 
 

CONHECIMENTO PEDAGÓGICO 
 
 
Questão 16 
Uma das tendências pedagógicas estudadas por Libâneo 
(1982), parte do pressuposto de que “aprender é uma 
questão de modificação do desempenho: o bom ensino 
depende de organizar eficientemente as condições 
estimuladoras, de modo que o aluno saia da situação de 
aprendizagem diferente de como entrou. Ou seja, o 
ensino é um processo de condicionamento através do 
uso de reforçamento das respostas que se quer obter”. 
Qual o nome da tendência pedagógica mencionada pelo 
autor e qual a teoria da aprendizagem em que se 
baseia?  
 
A) Tendência progressista libertadora - Teoria 

cognitivista. 
B) Tendência liberal tecnicista - Teoria behaviorista. 
C) Tendência renovada não diretiva - Teoria 

sociointeracionista. 
D) Tendência liberal tradicional - Teoria gestaltista. 
E) Teoria progressista libertária - Teoria construtivista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 17 
Segundo Saviani (1999, p. 15) quanto à marginalidade, 
as teorias educacionais podem ser classificadas em dois 
grupos “num primeiro grupo, temos aquelas teorias que 
entendem ser a educação um instrumento de 
equalização social, portanto, de superação da 
marginalidade. Num segundo grupo, estão as teorias 
que entendem ser a educação um instrumento de 
discriminação social, logo, um fator de marginalização”. 
Como o autor denomina, respectivamente, as teorias do 
primeiro e as do segundo grupo?  
 
A) Teorias não-críticas e Teorias crítico-reprodutivistas. 
B) Teorias conservadoras e Teorias críticas. 
C) Teorias liberais e Teorias marxistas. 
D) Teorias não-críticas e Teorias libertadoras. 
E) Teorias tradicionais e Teorias renovadas. 
 
Questão 18 
Paulo Freire (2005, p. 34) assinala que a Pedagogia do 
Oprimido é “aquela que tem de ser forjada com ele [o 
oprimido] e não para ele, enquanto homens ou povos, 
na luta incessante de recuperação de sua humanidade”. 
Argumenta que é preciso superar a concepção bancária 
e a contradição educador-educando, instaurando uma 
educação libertadora, que se caracteriza por: 
 
I – Considerar as situações-limite que afetam a vida dos 

homens e mulheres, que vão percebendo, 
criticamente, como estão sendo no mundo com que 
e em que se acham.  

II – Basear-se no diálogo e na práxis. 
III – Valorizar o conteúdo programático e o saber 

erudito, que deve ser transmitido aos estudantes 
para assegurar sua libertação. 

IV – Promover a síntese cultural, compreendo a 
educação como ação cultural para a liberdade. 

Estão corretas as opções: 
 
A) I e II. 
B) II e IV. 
C) II e III. 
D) I, II e IV. 
E) Apenas a IV. 
 
Questão 19 
Como se chamou o movimento que ocorreu no final do 
século XIX e início do século XX, caracterizado pela 
educação integral (intelectual, moral, física), métodos 
ativos e atividades centradas nos alunos, tendo como 
expoentes John Dewey, Maria Montessori e Decroly? 
 
A) Escola Nova 
B) Renovado Não-diretivo 
C) Construcionismo 
D) Construtivismo 
E) Cognitivismo 
 
 
 
 
 
 



Do Trabalhodo 

 
5 

História – Professor da Educação Básica 
 

 
 

Questão 20 
Cunha (2008, p. 9) relata que “um dos experimentos 
clássicos de Piaget consiste em observar a atitude da 
criança quando um brinquedo cai de suas mãos e 
desaparece de seu campo visual. Uma variação pode ser 
feita colocando-se um anteparo que oculta o brinquedo. 
O que acontece nessa situação é que a criança não 
procura o objeto desaparecido, mesmo tendo visto seu 
desaparecimento por trás de uma almofada, por 
exemplo. A conclusão é que o brinquedo deixa de existir 
quando não é visto. Isso decorre, obviamente, do ponto 
de vista da criança, para quem a realidade depende das 
impressões sensoriais que recebe. Note-se que a 
inteligência, nesse período do desenvolvimento, sendo 
limitada à experiência sensorial e motora, não é capaz 
de emitir juízos mais abrangentes sobre o mundo, do 
tipo ‘mesmo os objetos que não vejo existem’”. Esta 
descrição corresponde a qual estágio do 
desenvolvimento cognitivo proposto por Piaget?  
 
A) Estágio sensório-motor. 
B) Estágio pré-operacional. 
C) Estágio das operações concretas. 
D) Estágio das operações formais. 
E) Estágio das operações abstratas. 
 
Questão 21 
Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1999, p. 28-35), no livro 
“Psicogênese da Língua Escrita”, listam algumas 
contribuições da teoria de Piaget para compreender os 
processos de aquisição da leitura e da escrita. São elas: 
 
I – Perceber a criança como um indivíduo que procura 

ativamente compreender o mundo que a rodeia, 
buscando resolver as interrogações que este mundo 
provoca.  

II – Entender a criança como sujeito que aprende 
basicamente através das ações propostas por 
adultos, construindo categorias de pensamento a 
partir de metodologias organizadas externamente. 

III – Introduzir a escrita enquanto objeto de 
conhecimento, e o sujeito da aprendizagem 
enquanto sujeito cognoscente. A obtenção do 
conhecimento é um resultado da própria atividade 
do sujeito. 

IV – Considerar que existam processos de 
aprendizagem do sujeito que não dependam de 
métodos. Neste sentido, o método pode ajudar a 
frear, facilitar ou dificultar; porém não pode criar a 
aprendizagem. 

Estão corretas as opções: 
 
A) I e II. 
B) II e IV. 
C) II e III. 
D) I, III e IV. 
E) Apenas a IV. 
 
 
 
 
 
 

Questão 22 
Considerando as contribuições de Tomaz Tadeu da Silva 
(2010, p. 15-17), no livro “Documentos de identidade: 
uma introdução às teorias do currículo”, leia as 
afirmativas a seguir e marque V para verdadeiro e F para 
falso. 
 
( )  O conhecimento que constitui o currículo está 

centralmente envolvido naquilo que somos, na 
nossa identidade, na nossa subjetividade. O 
currículo é também uma questão de poder, pois 
selecionar é uma operação de poder.  

( ) As teorias tradicionais do currículo enfatizam os 
conceitos pedagógicos, como a avaliação, a 
metodologia, a didática, a organização e o 
planejamento de ensino.  

( ) As teorias críticas do currículo abordam as questões 
relativas à identidade, diferença, discurso, cultura, 
gênero, etnia e multiculturalismo. 

( ) As teorias pós-críticas do currículo exploram os 
conceitos de reprodução cultural e social, as 
questões de classe social, emancipação, poder e 
resistência. 

A sequência CORRETA é:  
 
A) F – V – F – V.  
B) V – F – V – F. 
C) V – V – F – F.  
D) V – V – V – F. 
E) V – F – F – V.  
 
Questão 23 
Libâneo (1994, p.24-25) afirma que “a Pedagogia, sendo 
ciência da e para a educação, estuda a instrução e o 
ensino. Para tanto compõe-se de ramos de estudo 
próprios como a Teoria da Educação, a Didática, a 
Organização Escolar e a História da Educação e da 
Pedagogia”. Neste contexto, segundo o autor, a Didática 
possui a função de: 
 
I – Investigar os fundamentos, condições e modos de 

realização da instrução e do ensino.  
II – Converter objetivos sócio-políticos e pedagógicos 

em objetivos de ensino. 
III – Selecionar conteúdos para a composição dos 

currículos escolares e elaboração do planejamento 
político-pedagógico.  

IV – Estabelecer os vínculos entre ensino e 
aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento 
das capacidades mentais dos alunos. 

Estão corretas as opções: 
 
A) I e II. 
B) II e IV. 
C) II e III. 
D) I, II e IV. 
E) Apenas a IV. 
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Questão 24 
Segundo Luckesi (2011, p. 276-278) o ato de avaliar 
implica dois processos articulados e indissociáveis: 
“diagnosticar e, se necessário, intervir, tendo em vista a 
melhoria dos resultados”. Inclui dois tipos de avaliação: 
a avaliação do produto e a avaliação do 
acompanhamento. Considerando as contribuições do 
autor, podemos afirmar sobre o processo de avaliação 
que: 
 
I – A avaliação do produto encerra-se com o 

testemunho a respeito da qualidade do que foi 
avaliado. Já a avaliação como acompanhamento 
dispensa o diagnóstico e estabelece o foco na 
intervenção para corrigir os rumos da ação. 

II – No caso da avaliação da aprendizagem, que 
acompanha um processo tendo em vista um 
produto de qualidade positiva, os dois tipos de 
avaliação são necessários: a de acompanhamento, 
monitorando a construção do resultado almejado, e 
a de produto, a fim de testemunhar a qualidade 
final do que foi produzido. 

III – Avaliar é diagnosticar, e diagnosticar, no caso da 
avaliação, é o processo de qualificar a realidade por 
meio de sua descrição, com base em seus dados 
relevantes. 

IV – Do ponto de vista etimológico, a palavra 
diagnosticar tem sua origem em dois termos gregos: 
gnosis (conhecer) + dia (através de). "Conhecer 
através de" significa coletar dados da realidade e 
interpretá-los com o intuito de compreender seu 
modo de ser e, no caso da avaliação, sua qualidade. 

Estão corretas as opções: 
 
A) I e II. 
B) II e IV. 
C) II e III. 
D) II, III e IV. 
E) Apenas a IV. 
 
Questão 25 
A que se refere o conceito de educação integral adotado 
na Base Nacional Comum Curricular (2017, p. 14)? 
 
A) Independentemente da duração da jornada escolar, 

o conceito de educação integral se refere à 
construção intencional de processos educativos que 
promovam aprendizagens sintonizadas com as 
necessidades, as possibilidades e os interesses dos 
estudantes e, também, com os desafios da sociedade 
contemporânea.  

B) Visa a ampliação da jornada escolar, assegurando a 
construção de processos educativos diversificados 
que promovam aprendizagens sintonizadas com as 
necessidades do mercado, as possibilidades e os 
interesses dos estudantes e, também, com as 
demandas da sociedade contemporânea, com foco 
na inserção dos jovens no trabalho. 

C) Estabelece a urgência da ampliação da jornada 
escolar, dedicando-se à construção intencional de 
processos educativos que promovam aprendizagens 
sintonizadas com as necessidades do mercado, as 
possibilidades e os interesses dos estudantes e, 

também, com os desafios da sociedade 
contemporânea. 

D) Não se refere à duração da jornada escolar, mas à 
construção ocasional de processos educativos que 
promovam aprendizagens sintonizadas com as 
necessidades do mercado, as possibilidades e os 
interesses dos estudantes para assegurar seu 
ingresso no trabalho, atendendo aos desafios da 
sociedade contemporânea.  

E) Assegura a ampliação da duração da jornada escolar 
para até oito horas, enfatizando a construção 
intencional de processos educativos que promovam 
aprendizagens sintonizadas com as necessidades 
globais, as possibilidades e os interesses dos 
estudantes e, também, os desafios locais.  

 
Questão 26 
Considerando a Lei n. 9394/1996, de 20 de dezembro de 
1996, leia as afirmativas a seguir e marque V para 
verdadeiro e F para falso. 
 
( ) Os conteúdos referentes à história e cultura afro-

brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, 
em especial nas áreas de educação artística e de 
literatura e história brasileiras. 

( ) A educação física, integrada à proposta pedagógica 
da escola, é componente curricular obrigatório da 
educação básica, sendo sua prática facultativa ao 
aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou 
superior a seis horas.  

( ) Conteúdos relativos aos direitos humanos e à 
prevenção de todas as formas de violência contra a 
criança, o adolescente e a mulher serão incluídos 
como disciplinas de matrícula facultativa na 
educação básica.  

( ) O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte 
integrante da formação básica do cidadão e 
constitui um tema transversal das escolas públicas 
de ensino fundamental, assegurado o respeito à 
diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas 
quaisquer formas de proselitismo. 

A sequência CORRETA é:  
 
A) F – V – F – V.  
B) V – F – V – F. 
C) V – V – F – F.  
D) V – V – V – F. 
E) V – F – F – V.  
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Questão 27 
Segundo a Lei n. 8069, de 13 de julho de 1990, Estatuto 
da Criança e do Adolescente, os pais ou responsável têm 
a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede 
regular de ensino. Os dirigentes de estabelecimentos de 
ensino fundamental, por sua vez, comunicarão ao 
Conselho Tutelar os casos de: 
 
A) maus-tratos envolvendo seus alunos; reiteração de 

faltas injustificadas e de evasão escolar (esgotados os 
recursos escolares); e elevados níveis de repetência. 

B) reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar 
(esgotados os recursos escolares) e elevados níveis 
de repetência. 

C) maus-tratos envolvendo seus alunos (esgotados os 
recursos escolares) e reiteração de faltas 
injustificadas. 

D) elevados níveis de repetência (esgotados os recursos 
escolares), reiteração de faltas e casos de violência 
doméstica. 

E) reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar 
(esgotados os recursos escolares) e elevados níveis 
de violência contra a criança. 

 
Questão 28 
Candau (2008, p. 22-23), no texto “Multiculturalismo e 
educação: desafios para a prática pedagógica”, defende 
a necessidade de uma perspectiva educacional que 
promova “o reconhecimento do ‘outro’ para o diálogo 
entre os diferentes grupos sociais e culturais”. Trata-se, 
neste sentido, de uma educação para a “negociação 
cultural, que enfrenta os conflitos provocados pela 
assimetria de poder entre os diferentes grupos 
socioculturais e é capaz de favorecer a construção de 
um projeto comum, pelo qual as diferenças sejam 
dialeticamente incluídas”. Como se denomina a 
perspectiva defendida pela autora? 
 
A) Multiculturalismo fechado e integrativo. 
B) Multiculturalismo aberto, interativo, que acentua a 

interculturalidade. 
C) Pluriculturalismo aberto, que acentua a 

interatividade. 
D) Culturalismo moderno e interativo, que acentua a 

pluralidade. 
E) Transculturalismo aberto, que acentua a 

interatividade. 
 
 
 

HISTÓRIA, GEOGRAFIA, TURISMO e EDUCAÇÃO  
PARA O TRÂNSITO de PETRÓPOLIS 

 
Questão 29 
A cidade de Petrópolis é uma das cidades que fazem 
parte da chamada Região Serrana do estado do Rio de 
Janeiro. Qual das opções abaixo apresenta o nome da 
serra onde se localiza a área central urbana de 
Petrópolis? 
 
A) Serra da Mantiqueira. 
B) Serra do Cafezal. 
C) Serra do Ouro. 

D) Serra da Estrela. 
E) Serra da Bocaina. 
 
Questão 30 
Marque a opção que apresenta corretamente apenas 
nomes de bairros da cidade de Petrópolis. 
 
A) Quitandinha, Alto da Serra e Bingen. 
B) Engenho Real, Imperial e Vila Rica. 
C) Campo Aberto, Bonsucesso e Rio Verde. 
D) Verdemar, D. Pedro e Vila Isabel. 
E) Recanto, Cantagalo e Engenho Real. 
 
Questão 31 
A região onde fica a cidade de Petrópolis, fazia parte na 
história colonial do chamado Caminho Novo, aberto 
durante a virada do século XVII para o século XVIII. A 
utilização deste “caminho” está ligada à qual atividade 
econômica da história colonial brasileira? 
 
A) Extração de Pau-brasil. 
B) Mineração. 
C) Monocultura da cana-de-açúcar. 
D) Pecuária. 
E) Ciclo das “drogas do Sertão”. 
 
Questão 32 
Em 16 de março de 1843, o Imperador D. Pedro II 
arrendou as terras, onde hoje fica a cidade de 
Petrópolis, para o Major Koeler. O objetivo do Major era 
a fundação da “Povoação-Palácio de Petrópolis”. Para 
que o arrendamento ocorresse, D. Pedro II fez algumas 
exigências. Entre elas: 
 
A) Que a região se tornasse uma grande produtora de 

café. 
B) A posse garantida das terras para todos os que já 

habitavam a região. 
C)  A edificação de uma igreja em louvor a São Pedro de 

Alcântara.  
D) A construção de um bairro em homenagem à Dona 

Teresa Cristina. 
E) Que fosse uma cidade voltada a receber imigrantes 

europeus. 
 
Questão 33 
Durante os anos de 1940, a cidade de Petrópolis passou 
por um período de tensionamento político e até ataques 
à determinada população da cidade. Qual seria a 
principal razão para esta crise na cidade? 
 
A) Oposição ao regime do Estado Novo, inaugurado por 

Getúlio Vargas com o golpe de 1937. 
B) Crise econômica e social ainda em decorrência da 

crise de 1929 e a queda nos preços do café. 
C) Disputas políticas locais pelo comando da câmara 

legislativa municipal. 
D) Nomeação de um interventor para a cidade por 

Getúlio Vargas. 
E) O fato de a cidade ter tido ao longo de sua história 

migrações de origem alemã, e ao longo dos anos de 
1940 o Brasil ter declarado guerra à Alemanha, no 
contexto da II Guerra Mundial.  
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LEGISLAÇÃO (POLÍTICAS  

DE EDUCAÇÃO BRASILEIRA) 
 
Questão 34 
As diretrizes e bases da educação nacional foram 
estabelecidas através da Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que em seu 
art. 3º disciplina que o ensino deve ser ministrado 
segundo alguns princípios.  
Assinale abaixo a alternativa que NÃO representa um 
desses princípios: 
 
A) respeito à liberdade e apreço à tolerância. 
B) valorização do profissional da educação escolar. 
C) prioridade para a existência de instituições públicas 

em detrimento das instituições privadas de ensino. 
D) igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola. 
E) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 

a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 
 
Questão 35 
A Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional) estabeleceu as diretrizes e bases da 
educação nacional, disciplinando que a educação deve 
ser 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.  
Assinale abaixo a alternativa que contém, 
corretamente, os atores elencados no artigo 2º da lei 
com o dever de educar.  
 
A) Estado e escolas. 
B) Família e Estado. 
C) Escolas públicas e privadas. 
D) Entidades sem fins lucrativos e escolas públicas. 
E) Igreja e Estado. 
 
Questão 36 
Para fins do Estatuto da Criança e do Adolescente – 
ECA (Lei 8069/90): 
 
A) é proibido qualquer trabalho a menores de 

quatorze anos de idade, ainda que na condição de 
aprendiz. 

B) ao adolescente empregado, aprendiz, em regime 
familiar de trabalho, aluno de escola técnica, 
assistido em entidade governamental ou não-
governamental, é permitido o trabalho noturno. 

C) ao adolescente até quatorze anos de idade é 
assegurada bolsa de aprendizagem 

D) ao adolescente portador de deficiência não se pode 
assegurar o trabalho protegido 

E) ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, 
não se pode assegurar os direitos trabalhistas e 
previdenciários. 

 
 
 
 

Questão 37 
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei Federal n° 8.069/90), considera-se criança e 
adolescente, respectivamente: 
 
A) criança é a pessoa até doze anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre doze e 
dezoito anos de idade. 

B) criança é a pessoa de cinco a doze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre doze e 
dezoito anos de idade. 

C) criança é a pessoa de cinco a dezesseis anos de 
idade, e adolescente aquela entre dezessete e vinte 
e um anos de idade. 

D) criança é a pessoa de cinco a sete anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre sete e 
dezesseis anos de idade. 

E) criança é a pessoa até sete anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre oito e 
dezesseis anos de idade. 

 
Questão 38 
De acordo com o Art. 2º da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, a avaliação da deficiência, 
quando necessária, será biopsicossocial, realizada por 
equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará, 
EXCETO: 
 
A) os impedimentos nas funções e nas estruturas do 

corpo. 
B) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais 
C) a limitação no desempenho de atividades. 
D) a restrição de participação. 
E) a análise financeira e econômica. 
 
Questão 39 
A Lei 13.005/2014 aprovou o Plano Nacional de 
Educação, com 20 metas a serem cumpridas no período 
de 10 anos, 2014-2024. A execução do PNE e o 
cumprimento de suas metas serão objeto de 
monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, 
realizados pelas seguintes instâncias, EXCETO:  
 
A) Ministério da Educação – MEC 
B) Fundo Nacional de Saúde 
C) Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e 

Comissão de Educação, Cultura e Esporte do 
Senado Federal 

D) Conselho Nacional de Educação – CNE 
E) Fórum Nacional de Educação 
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Questão 40 
São princípios norteadores da educação em direitos 
humanos na educação superior, de acordo com o Plano 
Nacional de Educação em Direitos Humanos, EXCETO:   
 
A) as Instituições de Ensino Superior não devem 

participar da formação de agentes sociais de 
educação em direitos humanos. 

B) os preceitos da igualdade, da liberdade e da justiça. 
C) o princípio básico norteador da educação em 

direitos humanos como prática permanente, 
contínua e global. 

D) a formação de uma cultura baseada na 
universalidade, indivisibilidade e interdependência 
dos direitos humanos, como tema transversal e 
transdisciplinar 

E) o compromisso com a construção de uma cultura de 
respeito aos direitos humanos na relação com os 
movimentos e entidades sociais, além de grupos em 
situação de exclusão ou discriminação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 41 
LEI DE 7 DE NOVEMBRO DE 1831. 
Declara livres todos os escravos vindos de fora do 
Império, e impõe penas aos importadores dos mesmos 
escravos. 
A Regência, em nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
II, faz saber a todos os Súditos do Império, que a 
Assembléia Geral Decretou, e Ela Sancionou a Lei 
seguinte:  
Art. 1º Todos os escravos, que entrarem no território ou 
portos do Brasil, vindos de fora, ficam livres. Excetuam-
se:  
1º Os escravos matriculados no serviço de embarcações 
pertencentes a país, onde a escravidão é permittida, 
enquanto empregados no serviço das mesmas 
embarcações.  
2º Os que fugirem do território, ou embarcação 
estrangeira, os quais serão entregues aos senhores que 
os reclamarem, e reexportados para fora do Brasil. 
(..) 
Art. 2º Os importadores de escravos no Brazil incorrerão 
na pena corporal do artigo cento e setenta e nove do 
Codigo Criminal, imposta aos que reduzem á escravidão 
pessoas livres, e na multa de duzentos mil réis por 
cabeça de cada um dos escravos importados, além de 
pagarem as despezas da reexportação para qualquer 

parte da Africa; reexportação, que o Governo fará 
efetiva com a maior possivel brevidade, contrastando 
com as autoridades africanas para lhes darem um asilo. 
Os infratores responderão cada um por si, e por todos. 
Este excerto da lei: 
 
A) consiste na Lei Euzébio de Queiroz, que 

definitivamente acabou com o tráfico internacional 
de escravos no Brasil. 

B) foi fundamental para prisão de muitos traficantes de 
escravos e de membros da elite conservadora que 
contratavam seus serviços. 

C) em teoria determinava o fim do tráfico internacional 
no Brasil, mas por não ser cumprida ficou conhecida 
como "lei para inglês ver". 

D) motivou as revoltas regenciais dada a dificuldade de 
abastecimento de mão de obra escrava nas 
províncias e o tráfico interprovincial.  

E) fez parte das chamadas "leis progressivas para o fim 
da escravidão" e foi comemorada com fervor nas 
senzalas. 

 
Questão 42 
Em recente editorial no qual reconhece que o apoio ao 
golpe de 1964 foi um erro, o jornal O GLOBO justifica de 
forma reveladora que seu entusiasmo com a queda do 
governo de João Goulart era devido ao temor da 
instalação de uma suposta “República Sindical” no país. 
A retórica anticomunista e a histeria conservadora que 
contagiavam vastos setores das classes médias e altas 
tinham um alvo claro: o crescimento da organização de 
operários e de vastos setores populares nas cidades, 
bem como a impressionante mobilização de 
camponeses nas zonas rurais. O inédito espaço político 
conquistado por lideranças sindicais incomodava e 
amedrontava. O golpe de 1964 foi, antes de tudo e 
sobretudo, um golpe contra os trabalhadores e suas 
organizações. FONTES, Paulo. "O golpe contra os 
trabalhadores". Disponível em: https://lehmt.org/o-
golpe-contra-os-trabalhadores-paulo-fontes/  
Assinale a medida tomada por João Goulart que justifica 
o período entre 1945 - 1964 ser chamado de "República 
Sindical". 
 
A) Extensão das leis trabalhistas para os trabalhadores 

rurais. 
B) Aumentos salariais sempre equiparados à inflação.  
C) Instrumentalização da máquina pública para 

promover ganhos ilegais aos sindicalistas. 
D) Execução de reforma agrária por meio de 

desapropriação de terras produtivas.  
E) Retomada do projeto comunista varguista junto com 

a CGT, a UNE e as Ligas Camponesas.  
 
  

about:blank
about:blank
about:blank
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Questão 43 
Em 1924, um documento valiosíssimo foi descoberto no 
Arquivo Secreto do Vaticano. Tratava-se do manuscrito 
original, redigido em idioma náhuatl – a língua dos 
índios mexicas – e provavelmente preparado por sábios 
índios na década de 1520, na cidade do México. O 
manuscrito estava fragmentado, apresentando apenas 
14 de seus 30 capítulos originais. O título da obra em 
espanhol é "Libro de los coloquios de los doce" e remete 
ao contexto em que foi escrito. Os doze franciscanos 
que chegaram à região do México em 1524 faziam 
pregações inicialmente dirigidas aos senhores 
principais, aos sábios e sacerdotes que sobreviveram 
aos massacres promovidos pela conquista espanhola. 
Após ouvirem as pregações, realizadas com a ajuda de 
intérpretes, os sábios índios respondiam aos 
missionários, expondo argumentos e defendendo-se 
das acusações dirigidas pelos europeus aos modos de 
viver e de crer dos índios. O manuscrito representa, 
portanto, os diálogos e embates entre os missionários e 
os índios, naquele ano de 1524: 
Mas aonde deveremos ainda ir? 
Somos gente simples, 
Somos perecíveis, somos mortais, 
deixai-nos, pois, morrer, 
deixai-nos perecer, 
pois nossos deuses já estão mortos. 
VIANA, Larissa. História da América I. Rio de Janeiro: Fundação 
CECIERJ, 2010.  
A preservação desse documento aponta que: 
 
A) Houve imediata absorção da língua espanhola pelos 

nativos. 
B) A cristianização foi uma forma de desagregar o 

universo cultural nativo.  
C) A evangelização dos nativos foi um fator de 

amenização da violência da conquista. 
D) A conquista espanhola significou para a América o 

início de uma época de progresso e fim das idolatrias.  
E) As epidemias trazidas pelos europeus foram a causa 

mais importante para o sucesso da colonização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 44 
Acorda, amor  
Chico Buarque  
 
Acorda, amor 
Eu tive um pesadelo agora 
Sonhei que tinha gente lá fora 
Batendo no portão, que aflição 
Era a dura, numa muito escura viatura 
Minha nossa santa criatura 
Chame, chame, chame lá 
Chame, chame o ladrão, chame o ladrão 
 
Acorda, amor 
Não é mais pesadelo nada 
Tem gente já no vão de escada 
Fazendo confusão, que aflição 
São os homens 
E eu aqui parado de pijama 
Eu não gosto de passar vexame 
Chame, chame, chame 
Chame o ladrão, chame o ladrão 
 
Se eu demorar uns meses 
Convém, às vezes, você sofrer 
Mas depois de um ano eu não vindo 
Ponha a roupa de domingo 
E pode me esquecer 
 
Acorda, amor 
Que o bicho é brabo e não sossega 
Se você corre, o bicho pega 
Se fica não sei não 
Atenção! 
 
Não demora 
Dia desses chega a sua hora 
Não discuta à toa, não reclame 
Clame, chame lá, chame, chame 
Chame o ladrão, chame o ladrão, chame o ladrão 
(Não esqueça a escova, o sabonete e o violão) 
 
O texto grifado da música "Acorda amor" de Chico 

Buarque, censurada em 1974 faz referência: 
 
A) a intensa criminalidade nas áreas urbanas que não 

podiam ser noticiadas dada a censura do regime à 
imprensa estabelecido com o AI-1.  

B) à repressão contra sambistas dada a lei contra 
vadiagem que prendia aqueles que não tivessem 
autorização de trabalho. 

C) aos muitos desaparecimentos de pessoas opositoras  
do regime dado ao AI-5 editado em 1968. 
D) a execução de buscas e apreensões legalmente 

fundamentadas que resultaram na execução de 
dispositivos jurídicos com a pena de morte. 

E) aos casos de violência doméstica que apesar de altos 
não eram divulgados por conta dos ideais 
conservadores de pátria e família.  
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Questão 45 
Existe em todo historiador, em toda pessoa apaixonada 
pelo arquivo uma espécie de culto narcísico do arquivo, 
uma captação especular da narração histórica pelo 
arquivo, e é preciso se violentar para não ceder a ele. Se 
tudo está arquivado, se tudo é vigiado, anotado, 
julgado, a história como criação não é mais possível: é 
então substituída pelo arquivo transformado em saber 
absoluto, espelho de si. Mas se nada está arquivado, se 
tudo está apagado ou destruído, a história tende para a 
fantasia ou o delírio, para a soberania delirante do eu, 
ou seja, para um arquivo reinventado que funciona 
como dogma.  (ROUDINESCO, Elisabeth. A análise e o 
arquivo.  
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006, p. 09.) 
Sobre o ofício do historiador, marque a opção correta: 
 
A) O trabalho do historiador é científico, baseado na 

consulta e análise imparcial das fontes oficiais que 
trazem a verdade sobre um fato específico a ser 
analisado. 

B) O trabalho do historiador é meramente narrativo, tal 
como a escrita literária, assim é inútil buscar uma 
verdade única, pois independente das fontes ela será 
sempre uma dentre muitas narrativas.  

C) O trabalho do historiador ao mesmo tempo que 
possui um caráter subjetivo na análise das fontes é 
marcado também pela busca da verdade que se 
fundamenta na ética e no uso de diversos tipos de 
fontes. 

D) As novas metodologias como a história oral e o uso 
dos arquivos pessoais tornaram obsoletos os 
arquivos oficiais e as bibliotecas físicas que 
inspiraram um modo de fazer a história positivista. 

E) O tempo é a matéria da história e os arquivos, como 
guardiões do passado, são os principais locais de 
trabalho do historiador que se dedicam unicamente 
ao passado.  

 
Questão 46 
A rapoza, quando furta um galinheiro faminta, ceva-se 
bem nos primeiros dois pares de galinhas que mata; e 
como se vê farta, degola as demais, e vai-lhes lambendo 
o sangue por acipipe. Isto mesmo sucede aos que 
furtam com unhas fartas, que não param nos roubos, 
por se verem cheios, antes então fazem maior carniceria 
no sangue alheio: são como as sanguexugas, que 
chupam até que arrebentam. Andam sempre doentes 
de hidropisia as unhas destes: então tem maior sede de 
rapinas, quando mais fartos delas. E ainda mal, que 
vemos tantos fartos e repimpados á custa alheia, que 
não contentes, da mesma fortuna fazem razão do 
estado, para sustentarem faustos superfluos, 
engolfando-se mais para isso nas pilhagens, para 
luzirem desperdiçando; porque só no que desperdiçam 
acham gosto e honra: chamara-lhe eu descredito 
e·amargura de consciência, se eles a tiverem. VIEIRA, 
Antonio. Arte de furtar, espelho de enganos, theatro de 
verdades, mostrador de horas minguadas, gazua geral 
dos Reynos de Portugal. Offerecida a el rey Nosso 
Senhor D.João IV. para que a emende.  
Lisboa : J.M.C. Seabra & T.Q. Antunesp. 183. Disponivel em 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/555726  

Este excerto critica: 
 
A) as teorias absolutistas.  
B) os privilégios da nobreza.   
C) o expansionismo católico. 
D) a prática da simonia. 
E) a usura nas relações comerciais. 
 
Questão 47 
As feitorias portuguesas foram entrepostos comerciais, 
geralmente fortificados e instalados em zonas costeiras, 
que os portugueses construíram para centralizar e, 
assim, dominar o comércio dos produtos locais para o 
reino. Funcionavam simultaneamente como mercado, 
armazém, ponto de apoio à navegação e alfândega. 
Eram governadas por um "feitor" encarregado de reger 
as trocas, negociar produtos em dado ponto do rei e 
cobrar impostos. Entre o século XV-XVI foram 
construídas numerosas feitorias em cerca de 50 
fortificações ao longo das costas da África ocidental e 
austral, no Oceano Índico e no Brasil. Facilmente 
abastecidas e defendidas por mar, as feitorias 
funcionavam como bases de colonização autónomas, 
que proporcionavam segurança e permitiram a Portugal 
dominar o comércio no Atlântico e no Índico, 
estabelecendo um vasto império com poucos recursos 
humanos e territoriais.  
Disponível em: 
https://artsandculture.google.com/incognito/entity/g1234hls 
Sobre as feitorias no território brasileiro: 
 
A) Foram fundamentais para o estabelecimento de 

comércio com os nativos através do escambo no 
período pré-colonial. 

B) Constituíram a estrutura inicial na construção dos 
engenhos de açúcar nos sertões durante o século XVII 

C) Eram pontos de abastecimento de gêneros 
industrializados no período das grandes navegações. 

D) Além de entreposto comercial funcionou como 
centro administrativo durante o período do Governo 
Geral. 

E) Eram áreas com recursos financeiros e, por isso, 
fortemente fiscalizados pelos jesuítas que 
integravam as comitivas das caravelas.  
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Questão 48 
Eva 
  
Meu amor, olha só hoje o sol não apareceu 
É o fim da aventura humana na Terra 
Meu planeta adeus 
Fugiremos nós dois na arca de Noé 
Olha meu amor 
O final da odisseia terrestre 
Sou Adão e você será... 
Minha pequena Eva (Eva) 
O nosso amor na última astronave (Eva) 
Além do infinito eu vou voar 
Sozinho com você 
E voando bem alto (Eva) 
Me abraça pelo espaço de um instante (Eva) 
Me cobre com teu corpo e me dá 
A força pra viver 
Pelo espaço de um instante 
Afinal, não há nada mais 
Que o céu azul pra gente voar 
Sobre o Rio, Beirute ou Madagascar 
Toda a terra reduzida a nada a nada mais 
Minha vida é um flash (flash, flash, flash ...) 
De controles, botões anti-atômicos 
Olha bem meu amor 
É o fim da odisséia terrestre 
Sou Adão e você será… 
Essa música foi gravada pela primeira vez pela banda de 
rock nacional, Radio Taxi, em 1983 ela expressa: 
 
A) a preocupação ambiental discutida através das 

conferências do Eco92 que alertou a juventude sobre 
a necessidade do desenvolvimento sustentável. 

B) o iminente fim da URSS que, após a queda do muro 
de Berlim decretou a Perestroika e a Glasnost. 

C) a desesperança da juventude mundial frente a má 
distribuição de recursos naturais e o neoliberalismo 
estabelecidos no pós guerra fria. 

D) as expectativas sobre a conquista do espaço frente a 
existência de armas com potencial de destruição 
global. 

E) conexão com a geração de 1968, exaltando a rebeldia 
e uma postura antibelicista.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Questão 49 
Observe a pintura: 
 

 
 
"O nascimento de Vênus" Sandro Botticelli - 1485 - 

(Florence, Italy) 
A característica do renascimento presente na imagem é: 
 
A) teocentrismo. 
B) heliocentrismo. 
C) luxúria. 
D) fisiocracia. 
E) classicismo. 
 
Questão 50 
(...) procuravam se aproximar do modelo das ciências 
naturais, aspirando à neutralização da subjetividade do 
pesquisador. A proposta era enxergar as regularidades, 
leis gerais que operariam por trás das ações humanas, 
as quais poderiam ser derivadas inteiramente por meio 
da documentação. Caberia ao historiador “imparcial” 
deixar os documentos falarem, não havendo qualquer 
tipo de problematização na produção do conhecimento 
histórico. FERREIRA, Breno Ferraz Leal. A formação do 
historiador e a especificidade de seu ofício Revista 
Tempo e Argumento, vol. 10, núm. 25, pp. 497-501, 
2018. 
Sobre qual corrente historiográfica trata o texto acima?  
 
A) Nova Escola 
B) Escola Positivista 
C) Escola dos Annales 
D) Escola Marxista 
E) Escola Crítica 
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Questão 51 
A Conferência realizada em Bandung em 1955 constitui 
um marco na história das relações internacionais do 
século XX por ter consagrado a emergência do 
Movimento dos Países Não Alinhados e do Terceiro 
Mundo. Com a participação de 27 países asiáticos e 
africanos, a reunião representou simbolicamente o 
momento em que uma significativa parcela da 
Humanidade tomava consciência de seu papel e fazia 
ouvir a sua voz. BISSO, Beatriz. "De Bandung ao BRICS: 
continuidade ou ruptura?" In: Encontro anual da 
ANPOCS, 2013.  
http://anpocs.org/index.php/papers-37-
encontro/st/st32/8611-de-bandung-aos-brics-
continuidade-ou-ruptura/file 
Dentre os princípios da Conferência esta: 
 
A) Estímulo à cooperação com países do sul global. 
B) Progresso nas regiões subdesenvolvidas por 

transferência de tecnologia.  
C) Reconhecimento da igualdade das nações e etnias, 

independentemente de seu tamanho. 
D) Repúdio ao capitalismo e ao socialismo enquanto 

sistemas econômicos. 
E) Aumento do preço internacional das commodities.  
 
Questão 52 
Em 1943, o regime consolidou sua legislação trabalhista 
através da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). O 
decreto estabeleceu como norma a jornada de oito 
horas, concedeu a todos os trabalhadores 15 dias de 
férias remuneradas anuais e prescreveu um salário 
mínimo legal (demasiado baixo, na década de 1940, 
para exercer qualquer impacto real sobre os ganhos). Os 
menores de 14 anos foram proibidos de trabalhar, mas 
a lei nunca foi amplamente aplicada. Regulamentos 
estabeleceram normas para a inspeção das fábricas, 
mas o sistema foi logo crivado de pequenas fraudes. 
GOMES, Ângela Maria de Castro. Empresário e legislação 
social na década de 1930. In: A revolução de 1930: seminário 
internacional. Brasília: Editora da UnB, 1983. p.321. 
A ambiguidade subjacente à ambiciosa lei trabalhista do 
Brasil, argumentamos, só pode ser entendida em 
termos da cultura política e legal das elites brasileiras, 
formadas pela herança ideológica do paternalismo 
autoritário. A CLT, desde o início era tão imaginária 
quanto real para os burocratas governamentais que a 
redigiam como para os trabalhadores que procuravam 
usar a lei para fazer avançar seus interesses. Para os 
primeiros, as visionárias e mesmo utópicas promessas 
das leis poderiam ser toleradas precisamente porque 
elas nunca pretenderiam ser “reais”. Já os trabalhadores 
desenvolveram uma complicada e fundamentalmente 
conflituosa relação com a CLT, pois eles não poderiam 
se permitir ter ilusões tanto sobre e seus criadores como 
sobre seus executores. FRENCH, John. Afogados em leis. 
A CLT e a cultura política dos trabalhadores brasileiros. 
São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2001.p. 10. 
Os textos acima nos permitem concluir que a CLT: 
 
A) foi um instrumento para enganar e manipular os 

trabalhadores. 

B) assegurou o cumprimento dos direitos dos 
trabalhadores. 

C) garantiu legalmente direitos que foram por vezes 
descumpridos. 

D) foi uma derrota de demandas sindicais como férias e 
descanso semanal. 

E) beneficiou trabalhadores formais e informais. 
 
Questão 53 
É a batida do tambor, parece, que trama a teia desse 
sagrado que tem início com os calundus, no Brasil 
Colônia, e que ainda hoje louva Nossa Senhora do 
Rosário, no congado, evoca os orixás do candomblé e 
acompanha as cantigas da Umbanda.  
MORAIS, Mariana Ramos de. “Nas teias do sagrado: registros 
de religiosidade afro-brasileira em Belo Horizonte”. Belo 
Horizonte: Ed. Espaço Ampliar, 2010, p. 8. 
 
As reivindicações, e mesmo a luta dos escravos nos 
engenhos ou nas fazendas, não se esgotavam na defesa 
de padrões materiais de vida, mas incluíam, no mesmo 
passo, a defesa de uma vida espiritual e lúdica 
autônoma.  
REIS, João José dos & SILVA, Eduardo. Negociação e conflito. A 
resistência negra no Brasil escravista. Rio de Janeiro: 
Companhia das Letras: 1989, p.8. 
Os textos acima apontam que: 
 
A) As práticas culturais africanas se mantiveram sem 

transformações mesmo após a diáspora africana. 
B) O campo cultural se estabeleceu como um espaço de 

luta e resistência dos negros durante e depois da 
escravidão legal no Brasil. 

C) O sincretismo religioso candomblecista e católico 
impediu que o campo cultural se estabelecesse como 
espaço de luta contra a escravidão. 

D) As diferentes etnias africanas no Brasil impediram a 
formação de consensos culturais que pudessem ser 
empregados nas lutas sociais. 

E) O calundu aparece como uma identidade cultural 
pura, enquanto o samba seria produto da 
apropriação. 

 
Questão 54 
Assinale a alternativa que contém corretamente um 
imposto cobrado pelos feudos e sua explicação:  
 
A) Talha - imposto pago para registro de documentos 

civis, como casamentos e registros de óbito.  
B) Corveia - pagamento efetuado através da entrega de 

parte da produção do manso servil. 
C) Banalidades - pagamento correspondente ao uso de 

equipamentos do senhor. 
D) Finta - imposto pago pela exploração de riquezas 

minerais nos feudos. 
E) Mão morta - pagamento por danos às propriedades 

comuns. 
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Questão 55 
A terceira opção era o fascismo, que a Depressão 
transformou em um movimento mundial, e, mais 
objetivamente, num perigo mundial. O fascismo em sua 
versão alemão (nacional-socialismo) beneficiou-se 
tanto da tradição intelectual alemã, que (ao contrário da 
versão austríaca) se mostrara hostil às teorias 
neoclássicas de liberalismo econômico, transformadas 
em ortodoxia internacional desde a década de 1880, 
quando de um governo implacável, decidido a livrar-se 
do desemprego a qualquer custo. Cuidou da Grande 
Depressão, deve-se dizer, rápida e de maneira mais 
bem-sucedida que qualquer outro (os resultados do 
fascismo italiano são menos impressionantes). Contudo, 
esse não foi seu grande apelo numa Europa que perdera 
em grande parte o rumo. Mas, à medida que crescia a 
maré do fascismo com a Grande Depressão, tornava-se 
mais clara que na Era da Catástrofe não haverá a paz, a 
estabilidade social e a economia, como também as 
instituições políticas e os valores intelectuais da 
sociedade liberal burguesa do século XIX entraram em 
decadência e colapso. 
HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: o Breve Século XX (1914-
1991). São Paulo, Companhia das Letras, 2003. 

Existe certo consenso entre os historiadores que a crise 
de 1929 fez surgir na Europa formas de governos 
autoritários conhecidos como fascistas, que apesar de 
premissas comuns tinham também diferenças entre si. 
Assinale a alternativa que contém premissas comuns 
entre o fascismo alemão e italiano.  
 
A) perseguição à judeus e militarismo. 
B) antiliberalismo e comunismo. 
C) catolicismo e anticomunismo. 
D) autoritarismo e socialismo. 
E) militarismo e culto ao líder. 
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Questão 56) 
Texto 1 
VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA 
Logo que se fez doutor, teve o moço forte bafejo da 
fortuna e celere zarpou para os centros cientificos do 
velho mundo onde, com uma tenacidade digna de 
registro, entrou a fundo nas pesquisas da bacteriologia, 
conheceu minuciosamente todos os caldos de cultura, 
praticou com afinco a preparação dos soros e mais 
productos injetáveis, e tomou aos pátrios lares, sempre 
atuando dentro dos limites da mesma especialidade. 
Aqui, continuou como bacteriologista, não se atirou aos 
lances da clínica, não se abeirou dos leitos dos doentes, 
não se habilitou a sentir as dores dos enfermos, não 
testemunhou as angustias cenas das casas onde se 
adoece, e não adquiriu essa larga experiência tão 
necessaria ao facultativo para, quando chamado a dirigir 
departamentos de higiene pública, estar em condições 
de pesar as circunstâncias, de sofrear os ímpetos de 
mando, só propondo medidas estritamente 
indispensáveis, lembrando-se de que, si por um lado 
tem o dever de resguardar a saúde da coletividade, por 
outro precisa manobrar com cautela, preso ao respeito 
que reclamara o lar onde rebente a molestia de 
notificação compulsoria, escravizado á observancia das 
garantias que a Constituição estabelece (CORREIO DA 
MANHÃ, 10/10/1904). 
 
Texto 2 

 
"Praga do Povo 

Has de também ser mordido/ Mestre Oswaldo e 
perseguido/ Por um milhão de malditos/ Ratos e 
mosquitos,/ E com eles sossegado/ não ficarás um 
bocado./ Has de sentir a provança/ De constante e feroz 
dança!/ Has de, enfim, ser perseguido?/ Como o Zé Povo 
tem sido/ Por ti, que barbaramente/ Martirizas toda 
gente! 
Ass: Nós todos" 
Disponível em: 
http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/caricatura-
campanha-sanitaria-praga-do-povo 

 
Os dois textos correspondem ao período em que foi 
decretada a vacinação obrigatória na 1a República 
frente à enorme epidemia de varíola que assolava a 
cidade do Rio de Janeiro. Os textos mostram que: 
 
A) a vacina não oferecia segurança à população, pois 

eram tantas epidemias que atacar apenas a varíola 
não faria diferença. 

B) a implementação da obrigatoriedade, junto de outras 
medidas políticas, foi feita de maneira impositiva e 
impopular levando à insatisfação da população. 

C) apesar dos esforços didáticos das instituições 
públicas, a população pobre negava a vacinação. 

D) a crítica à vacina era isolada de eventos como as 
obras de modernização da cidade ou as prisões 
arbitrárias no vaso de vadiagem.  

E) as mulheres foram as principais opositoras da vacina 
obrigatória, dado questões morais da época. 
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Questão 57 
Entre os séculos VIII e VI a.C. a escravidão começou a 
tomar formas originais no mundo grego, num momento 
em que ele entrava no período de sua história que ficou 
conhecido como clássico [...]. Não devemos ver isso 
como um processo evolutivo, com uma série de etapas 
distintas, mas como consequência do surgimento de 
condições que facilitaram o desenvolvimento da 
escravidão: a ‘fome de terra’ decorrente de seu 
monopólio pelos mais ricos, o avanço do comércio e a 
transformação do ‘povo’ [...] em comunidade cívica em 
algumas pólis. [...] Mais ou menos no momento em que 
‘inventou’ a democracia, Atenas começou a receber 
cada vez mais escravos do exterior.  
PÉTRÉ-GRENOUILLEAU, Olivier. A história da escravidão. São 
Paulo: Boitempo, 2009. p. 70-71. 
 
É muito comum a narrativa de que os gregos na 
antiguidade, e mais especificamente os atenienses, 
“inventaram” o regime democrático. O texto acima 
sinaliza uma relação aparentemente contraditória: 
“escravidão” e “democracia”. Entre as opções assinale 
aquela que melhor apresenta a relação entre a 
democracia ateniense (surgida por volta do século VI 
a.C) e a escravidão. 
 
A) A escravidão foi fundamental para o funcionamento 

da democracia em Atenas clássica, pois permitia uma 
maior participação das mulheres nas assembleias. 

B) A escravidão corroeu o sistema democrático de 
Atenas, levando à formação de um governo tirânico. 

C) A escravidão facilitou o funcionamento da 
democracia ateniense pois, no período que esse 
regime existiu, a maior parte dos escravos tinha 
origem na dívida, reduzindo o número de pessoas 
com direito à cidadania, simplificando a participação 
nas assembleias. 

D) A escravidão foi fundamental na democracia 
ateniense pois os cidadãos teriam mão de obra para 
o trabalho e a produção, enquanto se preocupavam 
com os temas relacionados à pólis. 

E) Não existe qualquer relação entre escravidão e 
democracia em Atenas na antiguidade.  

 
Questão 58 
Um debate recorrente tanto na academia, quanto nas 
salas de aulas e mesmo entre aquelas pessoas que tem 
algum interesse em temas históricos é em relação às 
diferenças no desenvolvimento histórico das colônias 
inglesas, espanholas e portuguesas nas américas. 
Podemos citar como um elemento determinante para 
compreender essas diferenças: 
 
A) O fato de o clima ser diferente no norte e no sul da 

américa. 
B) O fato de que os ingleses quererem apenas povoar o 

território americano, enquanto espanhóis e 
portugueses, apoiados pela Igreja Católica, buscarem 
explorar ao máximo suas colônias. 

C) Que os ingleses, envolvidos em conflitos internos de 
ordem religiosa e social, não possuíam um projeto 
colonial para a América, como acabaram 
desenvolvendo portugueses e espanhóis. 

D) A moral puritana, vertente do protestantismo 
dominante na Inglaterra no século XVII, colaborou 
para o desenvolvimento de uma formação social pré-
capitalista nas colônias inglesas na américa. 

E) Que a maioria dos ingleses que escolheram ir para a 
América eram grandes intelectuais e burgueses com 
grande capacidade de investimento, tornando as 
colônias ingleses grandes potências econômicas para 
a época. 

 
Questão 59 
[...], o comandante militar de Mazagão, no Macapá 
[cidade juridicamente anexada ao Grão-Pará], 
destacava apreensivo quanto ao que os ‘franceses têm 
praticado nas suas ilhas, a respeito dos escravos’ e mais: 
na região era ‘sabido, pelos jornais que chegam da 
Europa, e até mesmo os escravos não o ignoram. 
GOMES, Flávio dos Santos. Em torno dos bumerangues: 
outras histórias de mocambos na Amazônia colonial.  
Revista USP, dossiê Povo negro − 300 anos, n. 28, dez. 
1995/fev. 1996. p. 40-55. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/28363>. 
Acesso em: 02 de set. 2022. 
O texto acima traz uma narrativa acerca da recepção no 
território colonial português na América dos 
acontecimentos ligados ao processo revolucionário 
francês, no final do século XVIII. Qual evento acabou 
gerando ações por parte dos franceses que deixou 
“apreensivo” o comandante militar de Mazagão? 
 
A) Com a promulgação da “declaração dos direitos do 

homem e do cidadão” em 1789, o novo governo 
francês aboliu a escravidão em todos os seus 
territórios. 

B) O governo conhecido como “Diretório” acabou por 
declarar a França “inimiga de todas as nações 
escravistas” em 1795. 

C) O rei Luís XVI, percebendo a perda de apoio popular, 
logo antes de ser retirado do trono, decretou o fim 
da escravidão em todo o território francês e em suas 
colônias. 

D) A Assembleia Nacional Francesa abole a escravidão 
em suas colônias, em 1794. 

E) Uma das primeiras medidas de Napoleão Bonaparte 
quando se torna cônsul foi proibir a escravidão em 
todos os territórios franceses. 
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Questão 60 
Enquanto os militares aprofundavam os instrumentos 
de repressão dentro das fábricas – e para o restante da 
sociedade –, a economia se aqueceu e a inflação, em vez 
de subir, passou a cair. Teve início um surto de 
crescimento que, no seu apogeu, superou qualquer 
período anterior, e o governo começou a falar de 
“milagre econômico brasileiro”.  
SCHWARCZ Lilia Moritz; STARLING, Heloisa Murgel. Brasil: uma 
biograa. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. p. 452. 
Entre as razões que produziram o chamado “milagre 
econômico” no período da ditadura civil-militar 
brasileira, podemos apontar: 
 
A) A continuidade do projeto nacional-

desenvolvimentista de Vargas e Juscelino pelos 
militares. 

B) Uma política salarial restritiva, subsídios 
governamentais, disponibilidade de empréstimos no 
mercado exterior, controle no reajuste dos preços e 
incentivo à instalação de multinacionais no país. 

C) Uma política liberal de acabar com estatais, liberar as 
importações e permitir flutuações cambiais livres. 

D) O aumento da distribuição da renda nacional, 
consequentemente reduzindo drasticamente a 
concentração de renda no país. 

E) O choque do petróleo de 1973, que elevou o preço da 
commoditie favorecendo todos os grandes 
produtores mundiais da época, incluindo o Brasil. 
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1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A prova é composta 
de 60 questões objetivas: 15 questões de Língua Portuguesa, 13 questões de Conhecimento Pedagógico, 05 questões de 
História, Geografia, Turismo e Educação para o Trânsito de Petrópolis, 7 de Legislação (Políticas de Educação Brasileira) e 20 
questões de Conhecimentos Específicos. 
 
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. Caso observe 
alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a presença do Coordenador 
do local.  
 
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas assinaladas na folha 
de respostas serão objeto de correção.  
 
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a cada uma delas.  
 
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:  
• não haverá substituição por erro do candidato;  
• não deixe de assinar no campo próprio;  
• não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas;  
• a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada;  
• outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;  
• não serão consideradas questões:  

▪ não assinaladas;  
▪ com falta de nitidez;  
▪ com mais de uma alternativa assinalada.  

 
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
prova.  
 
7. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma é de quatro 
horas.  
 
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de respostas.  
 
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas respostas, faça-
o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.  
 
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.  
 

Boa Prova! 
 

 =============================================================================================== 
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