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CONCURSO PÚBLICO

RIO LARGO (AL) - TARDE PROFESSORES
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS
ATENÇÃO!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o
registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal
de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

Informações gerais:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deve:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ou equivalente.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no Cartão de
Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão com mais de
uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais
destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchida e assinada
ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

PROFESSOR (A) DE HISTóRIA
NOME:
INSCRIÇÃO:
CPF:
Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 35
1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O método de trabalho em grupo tem por finalidade a
aprendizagem a partir da cooperação dos alunos entre si.
II. A partir da Constituição de 1891, a Administração Pública foi
estruturada nos poderes Executivo (exercido pelo presidente e seus
ministros), Legislativo (Congresso Nacional) e Judiciário
(representado pelo Supremo Tribunal Federal).
III. Embora o mercantilismo seja um conjunto de práticas
econômicas que variou conforme cada reino, há alguns pontos em
comum, como o metalismo, ou seja, a busca e o acúmulo de
metais preciosos, como o cobre e o chumbo, algo que
proporcionava um claro aumento do poder econômico.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Na história da civilização romana, na fase da Monarquia, o termo
“Patrícios” referia-se aos escravos.
II. Getúlio Vargas adotou uma política de desvalorização do café,
melhorando sua imagem perante as oligarquias paulistas.
III. O rio Nilo foi muito importante para o desenvolvimento da
civilização egípcia. Suas águas eram usadas para irrigar os
campos de milho, principal base da alimentação egípcia.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Cabe ao estabelecimento de ensino prover meios para a
recuperação dos alunos de menor rendimento.
II. Após o governo de Salomão, o Estado hebreu começou a entrar
em declínio. O aumento de impostos e a pobreza fizeram com que
o reino fosse dividido em dois estados: Reino de Israel, ao norte, e
reino de Judá, ao sul.
III. A Lei 9.394/96 determina que o currículo do Ensino
Fundamental deve incluir conteúdo sobre as obrigações militares
das crianças.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
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4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A Constituição de 1791 foi a primeira Carta Magna adotada no
Brasil depois da instauração da República. Promulgada em 24 de
fevereiro de 1891, esta estabelecia como forma de governo o
regime representativo, no qual o povo exerceria diretamente o
poder ao escolher seus representantes por meio do voto, para um
período de quatro anos.
II. Na história da civilização romana, na fase da Monarquia, os
escravos eram prisioneiros de guerra com amplos direitos.
III. De acordo com a Lei 9.394/96, no Brasil, o Ensino Fundamental
deve contemplar o ensino a distância (EaD) em, pelo menos, 80%
(oitenta por cento) da sua carga horária mensal.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Na história da civilização egípcia, o período Homérico é marcado
pela sociedade dividida em genos, grandes grupos familiares que
tinham um descendente em comum. Cada grupo era chefiado pela
matriarca, detentora de poder político, econômico, jurídico e
religioso.
II. Na história da civilização grega, as Guerras Médicas foram o
resultado da disputa entre os gregos e os persas pela supremacia
marítima do Mundo Antigo.
III. A Constituição de 1891 determinava que mulheres, analfabetos,
mendigos, praças e religiosos permaneciam excluídos do direito ao
voto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa II, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Na história da civilização hebraica, a fase de disputa pela região
da Palestina é denominada Fase dos Juízes.
II. Deve o servidor público municipal abster-se dos movimentos e
estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas
funções, pois o seu objetivo é trabalhar pelo bem comum, não em
benefício próprio.
III. No período Neolítico, novas modificações climáticas alteraram a
vegetação. Aumentaram as dificuldades para caçar e os homens
se instalaram nos topos das montanhas, o que contribuiu para o
desenvolvimento da agricultura, com o plantio de árvores frutíferas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Por estar em meio ao deserto, o rio Nilo passou a ser
fundamental para o desenvolvimento da civilização egípcia. O rio
era utilizado como via de transporte, pessoas e mercadorias.

11 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A civilização egípcia se constituiu às margens do rio Nilo, pois
naquela época as civilizações dependiam muito de estar perto das
águas para a produção de energia através de hidrelétricas.

II. Os gregos eram povos politeístas, ou seja, acreditavam em
vários deuses.

II. Na história da civilização grega, a Guerra do Peloponeso foi um
importante conflito entre a Confederação de Delos, liderada por
Esparta, e a Liga do Peloponeso, liderada por Atenas.

III. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais é
uma das bases da educação nacional.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A civilização romana surgiu na Península Itálica, entre os mares
Índico e Ibérico.
II. A educação a distância dispensa a realização de qualquer
atividade avaliativa.
III. A economia da civilização hebraica era baseada na monocultura
de milho. O comércio marítimo também teve um significativo
crescimento durante os reinos de Davi e Salomão.
Marque a alternativa CORRETA:

III. A economia do Egito Antigo era baseada principalmente na
agricultura que era realizada nas margens do fértil Nilo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
12 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A Primeira Cruzada era formada por um grande grupo de nobres
muito bem equipados para a guerra, o qual foi capaz de conquistar
Jerusalém, embora a cidade tenha sido rapidamente retomada
pelos muçulmanos.
II. O termo Mercantilismo se refere ao conjunto de políticas
econômicas adotado pelas monarquias absolutistas entre os
séculos XV e XVIII.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

III. A educação sexual no espaço escolar deve permitir que se aja
de modo solidário em relação aos portadores do HIV.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A avaliação é uma atividade orientada para o futuro, pois avaliase para tentar manter ou melhorar a atuação futura. Assim, avaliar
refere-se à reflexão sobre as informações obtidas com vistas a
planejar o futuro.
II. É dever dos municípios assumir o transporte escolar dos alunos
da rede municipal.
III. A história da civilização romana é dividida em três grandes
fases: Colonial, Imperial e Industrial.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
13 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Paleolítico, a baixa temperatura leva os grupos de hominídeos
a se abrigarem em cavernas e a construir habitações com galhos
de árvores e a compartilhar o uso dos rios, das florestas e dos
lagos.
II. A Constituição de 1891 reconheceu a divisão das províncias e o
princípio da federação, ideia de que a União daria menor autonomia
aos estados, podendo intervir nos mesmos a qualquer momento e
por qualquer motivo.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

III. No período Neolítico, os homens aprenderam a domesticar
alguns animais e a criar gado.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No período Neolítico, surgiram os primeiros aglomerados
populacionais, com finalidade exclusivamente comercial.
II. O primeiro rei dos hebreus foi Saul, que acabou cometendo um
suicídio. Seu sucessor, Davi, era um líder carismático que
promoveu uma intensa campanha militar para conquistar o Egito.
III. A República Oligárquica é um período da história do Brasil que
foi marcado pelo domínio das elites urbanas do Pará e Mato
Grosso, pela política café-com-leite, pelo coronelismo, em meio a
inúmeras revoltas de cunho econômico.
Marque a alternativa CORRETA:

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
14 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Originários da Mesopotâmia, os hebreus eram povos semitas que
se estabeleceram em Canaã, uma fértil região junto ao Mar
Mediterrâneo.
II. O método de elaboração conjunta ou conversação didática é
uma proposta de interação entre professor e alunos visando à
obtenção de novos conhecimentos, atitudes e habilidades.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

III. Na história da civilização romana, na fase da Monarquia, o
termo “Plebeus” referia-se aos pequenos proprietários e
comerciantes.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
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e) Todas as afirmativas estão corretas.
15 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a Lei 9.394/96, nos estabelecimentos de Ensino
Fundamental e de Ensino Médio, públicos e privados, torna-se
proibido o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.
II. A civilização grega se desenvolveu em uma região cuja maior
parte do relevo era de planície, com um solo fértil para o
desenvolvimento da agricultura, realidade que levou os gregos a
tornarem o comércio marítimo sua principal atividade econômica,
promovendo assim a exportação de legumes para toda a Europa.
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18 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A contribuição da Psicologia da Educação à formação do
educador se faz por oferecer elementos que tolhem a
compreensão do aprendente e do processo de ensinoaprendizagem.
II. A orientação sexual, no espaço escolar, deve estimular os alunos
a se envolverem em relacionamentos sexuais coercitivos.
III. No período Neolítico, os homens desenvolveram as técnicas de
fiação e tecelagem para a confecção de tecidos de náilon, em
substituição aos trajes confeccionados com peles de animais.

III. A República Velha ou Primeira República é o nome que se dá ao
período da história do Brasil que vai da Proclamação da
Independência, em 1889, até o início do governo militar, em 1964.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
16 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Paleolítico, os homens fabricavam machados, facas e outros
instrumentos pontiagudos.
II. O livro didático deve ser o único material utilizado pelo professor
como base para a reflexão sobre o ensino.
III. De acordo com a LDB ( Lei 9.394/1996), será ofertada a língua
inglesa no currículo do Ensino Fundamental, a partir do sexto ano.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Na história da civilização hebraica, o episódio da saída dos
hebreus do Egito e a consequente volta a Canaã é chamada de
Ethereum.
II. A Era Vargas compreende o período que tem início com a
Revolução de 1930, atravessa o governo de Washington Luís (1941
até 1944) e termina com o fim do segundo governo de Getúlio
Vargas, em 1963.
III. No contexto do mercantilismo, o protecionismo era uma prática
que visava à taxação de produtos importados com o fim de
estimular a produção nacional.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

19 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No contexto do mercantilismo, o protecionismo estimulava a
busca por um saldo comercial favorável, isto é, exportar mais do
que importar.
II. O educador deve reconhecer como legítimo e lícito, por parte das
crianças e dos jovens, a busca do prazer e as curiosidades
manifestas acerca da sexualidade, uma vez que essas
manifestações fazem parte de seu processo de desenvolvimento.
III. A efetivação da gestão democrática nas instituições municipais
implica luta pela garantia de financiamento pelo poder público.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
20 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A Terceira Cruzada teve um significativo resultado, pois foi capaz
de tirar Jerusalém das mãos dos turcos, restabelecendo o domínio
francês na região.
II. Na história da civilização hebraica, Salomão foi um líder que
possuía uma enorme habilidade política. Foi por meio deste que a
civilização conheceu seu apogeu, com a realização de grandes
obras.
III. A Era Vargas foi marcada por eventos como o envolvimento do
Brasil na Segunda Guerra Mundial, a criação das leis trabalhistas, a
elaboração de duas Constituições federais e a criação dos
Ministérios de Saúde e da Educação.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Paleolítico, os homens viviam uma vida nômade e em bandos.
II. Com o controle do fogo, os grupos humanos passaram a se
aquecer do frio, a cozinhar alimentos, defender-se dos animais
ferozes, iluminar a noite etc.
III. O Nilo é conhecido como berço da civilização egípcia antiga, já
que a principal atividade desenvolvida era a agricultura, além de o
rio dar possibilidade de navegação de barcos, devido ao seu grande
porte.
Marque a alternativa CORRETA:
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24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Após ser nomeado presidente em 1930, Getúlio Vargas procurou
modernizar a economia brasileira. Para isso, criou importantes
obras de infraestrutura, estimulou a industrialização e a
substituição da mão de obra nacional pela imigrante.
II. No método de elaboração conjunta ou conversação didática, é
fundamental a incorporação prévia pelos alunos dos objetivos a
serem atingidos, bem como a disponibilidade de dispor
experiências que, mesmo não sistematizadas, constituem-se como
ponto de partida para o trabalho de elaboração conjunta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

III. A Constituição de 1891 estabelecia como forma de governo o
regime parlamentarista moderado. Embora tal mudança tenha sido
bastante positiva pelo fato de significar o fim do voto censitário
(por renda), somente cidadãos maiores de 21 anos poderiam votar.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem
organizar, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de
ensino.
II. No período Neolítico, os homens desenvolveram a arte da
cerâmica, fabricando grandes potes para guardar o excedente da
produção agrícola e revendê-los com lucro nos mercados regionais
das Pólis.
III. No Paleolítico, os instrumentos utilizados pelos homens eram
de bronze ou ferro.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Diferentemente das grandes civilizações da Antiguidade, os
hebreus eram monoteístas, isto é, acreditavam em um único Deus.
II. A Revolta da Chibata foi um movimento de cunho social
realizado pelos aeronautas brasileiros em 1910, em São Paulo.
III. Por meio do contato com o Oriente, através das Cruzadas, os
europeus assimilaram novas técnicas de produção e
estabeleceram novas rotas comerciais, aspecto que futuramente
resultaria no início da ascensão do feudalismo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O período que vai desde o surgimento da civilização hebraica até
o Êxodo é conhecido por Fase dos Libertários.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

II. No método de trabalho em grupo, a proposta do tema a ser
trabalhado deve ser clara, norteando inclusive os objetivos da
mesma.

26 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A Revolta da Chibata está relacionada às punições físicas
aplicadas aos marinheiros que apresentavam algum
comportamento irregular. Apesar de tais punições terem sido
abolidas pela Marinha após a Proclamação da República, tal
espécie de castigo voltou a ser utilizada logo no ano seguinte, em
1890, causando a revolta dos marinheiros.

III. A civilização romana deixou um legado importantíssimo para as
sociedades vindouras, com destaque para o desenvolvimento do
direito, da arquitetura e do alfabeto latino.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa II, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

II. A Quarta Cruzada foi impulsionada claramente pelo interesse
comercial, uma vez que os cristãos saquearam Constantinopla, e
não o Egito, como havia sido proposto pelo Papa.
III. A arte barroca surgiu na Itália, no século XVII, e se espalhou por
diversos países, especialmente Espanha e Áustria. Esse estilo se
propagou de forma mais intensa nos países protestantes, uma vez
que o mesmo não guardava relações com qualquer corrente
religiosa específica.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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27 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os municípios não devem incumbir-se de oferecer a Educação
Infantil em creches e pré-escolas, ou, com prioridade, o Ensino
Fundamental.
II. A aprendizagem corresponde à assimilação passiva de
conhecimentos para aplicá-los inconscientemente.
III. O barroco foi introduzido no Brasil no início do século XIII e
exerceu uma grande importância na arquitetura, pintura e literatura
brasileira através de artistas como Antônio Francisco Lisboa, o
Aleijadinho, considerado um dos maiores expoentes do estilo no
país.
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30 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A técnica de tempestade mental (brainstorming) parte da
proposição de um tema. Em seguida, os alunos devem dizer o que
lhes vem à cabeça, sem preocupação nem censura mental. Ao
professor cabe anotar as ideias e fazer a análise, coletivamente, do
que é relevante para prosseguir a aula.
II. O método de elaboração conjunta ou conversação didática
pressupõe a dialogicidade, a lógica do outro ao invés de perguntas
cujas respostas o professor já pensou e até mencionou – definindo
o que ele quer ouvir.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

III. Ao abordar o tema ética em uma organização pública, busca-se
possibilitar que os servidores sejam capazes de construir uma
imagem abatida de si, além de adotar uma atitude pautada pela
rejeição das normas morais.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

28 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A palavra barroco significa “pérola imperfeita”. Este foi um
movimento estilístico ocorrido entre o fim do século XVI e o início
do século XVIII.
II. A República da Espada é a fase da história do Brasil após a
Proclamação da República na qual houve a promulgação de sua
primeira Constituição Republicana e quando ocorreu o governo de
seus dois primeiros presidentes: os militares Deodoro da Fonseca
e Floriano Peixoto.
III. O ensino de arte nas escolas de Ensino Fundamental brasileiras
não pode contemplar as expressões artísticas regionais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
29 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A Segunda Cruzada foi desestabilizada pelo desentendimento
entre seus dois líderes: o rei Luís VII da França e o imperador
Conrado II, do Sacro Império.
II. O Paleolítico é o período mais extenso da Pré-História,
compreendido entre o surgimento da humanidade, por volta de 260
mil de anos, até 50 a.C.
III. Na história da civilização romana, o período da República foi
marcado pela constante disputa dos patrícios por melhores
condições de vida e direitos semelhantes aos dos plebeus.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
31 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É vedado ao município organizar, manter e desenvolver os órgãos
e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino.
II. Na pré-história da humanidade, o domínio de técnicas de
fundição do aço possibilitou o abandono imediato dos
instrumentos de pedra.
III. No método de trabalho em grupo, a técnica de debate prevê a
reunião de alunos agrupados para discutir um tema polêmico, sem
defender uma posição.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
32 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Na história da civilização romana, as Guerras Púnicas tiveram
como principal causa a disputa pelo controle comercial do
Mediterrâneo entre Roma e Cartago, uma antiga colônia fundada
pelos fenícios no norte da África.
II. Um fato importante do Período Arcaico da história grega foi a
expansão colonial decorrente da procura por novas terras e
alimentos fora da Grécia, o que resultou na fundação de diversas
colônias na costa dos mares Mediterrâneo, Egeu e Negro.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

III. Na história da civilização romana, na fase da Monarquia, os
Plebeus eram livres e participavam ativamente da vida política
devido às suas grandes posses.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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33 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Na história da civilização romana, na fase da Monarquia, o termo
“Clientes” referia-se a um grupo social de indivíduos que prestavam
serviços aos escravos e em troca recebiam proteção e benefícios
de cunho econômico.
II. Ao longo da sua história, Roma passou a dominar uma extensa
região, intervindo na Macedônia, na Grécia, em vários reinos da
Ásia Menor e nas Américas.
III. A valorização do profissional da educação escolar não possui
relação com a qualidade da atividade de ensino.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
34 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais, deveres e
responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da
criança.
II. A civilização romana se transformou no maior império de sua
época, mantendo uma extensão territorial que contemplava desde
o sudeste europeu até toda a bacia do Mediterrâneo.
III. No Paleolítico, os homens viviam em bandos e ajudavam uns
aos outros na obtenção de alimentos, através da agricultura e da
pecuária intensiva.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
35 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No método de trabalho em grupo, recomenda-se que o grupo seja
configurado por alunos com diferentes rendimentos, de modo que
haja a troca de saberes, experiências, habilidades de trabalho
coletivo responsável, e a capacidade de verbalização dos pontos de
vista.
II. Os deuses gregos eram muito semelhantes aos homens: se
casavam, tinham filhos, sentiam amor e ódio.
III. O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas é uma das
bases da educação nacional.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 36 a 50
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36 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se Ana possui R$ 900 e gastou R$ 400 com a compra de uma
TV, então lhe restam R$ 700 após a compra.
b) O preço final para o consumidor de uma unidade do celular X é
R$ 971, se for comprado diretamente do fabricante. Desse preço,
1/13 corresponde aos impostos e 8% correspondem ao custo com
embalagem. Assim, após descontadas as despesas com impostos
e os custos de embalagem, sobrará ao fabricante menos de R$
816,63 para pagar as demais despesas e obter seu lucro.
c) O resultado da multiplicação 93 x 4 x 5 é maior que 2.901.
d) Ana precisava comprar 150 unidades do produto X, cujo preço
unitário era R$ 211,73, cada. Ao chegar na loja, o vendedor lhe
ofereceu 2 alternativas de pagamento. Na primeira opção, ela
poderia pagar o valor integral da sua compra em uma parcela
única, obtendo, assim, um desconto de 7% sobre o valor total da
despesa. Na segunda opção, Ana poderia pagar suas compras em
15 parcelas de igual valor, mas sem qualquer desconto sobre o
valor das compras. Por não possuir o valor completo para a
compra à vista, Ana optou pela segunda opção, com pagamento
parcelado. Após realizar o pagamento de todas as 14 parcelas
iniciais rigorosamente nos prazos estipulados, Ana foi informada
que receberia como bônus um desconto de 11% sobre o valor da
15ª parcela (parcela final). Assim, é correto afirmar que o valor da
última prestação, após o desconto concedido, será superior a R$
1.879,35 e inferior a R$ 1.892,15.
e) Ana está organizando um evento musical. Os preços dos
ingressos para esse evento obedecem a uma tabela que prevê 5
faixas de valores distintos. Assim, os ingressos mais caros
permitem o acesso aos lugares mais próximos do palco e os
ingressos mais baratos dão acesso a lugares mais distantes do
palco. Após encerrar todas as vendas de ingressos, Ana
contabilizou que foram vendidos 531 ingressos no valor de R$
69,00, cada; 217 ingressos no valor de R$ 79,00, cada; 115
ingressos no valor de R$ 89,00, cada; 91 ingressos no valor de R$
99,00, cada; e 18 ingressos no valor de R$ 119,00, cada. Ana
precisou pagar impostos no valor de 11% sobre o valor de todas as
vendas de ingressos. Assim, após descontar o valor dos impostos,
Ana pôde verificar que o saldo das vendas era superior a R$
66.915,40 e inferior a 67.008,15.
37 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Ana adquiriu 41 impressoras ao valor unitário de R$ 337,70,
cada. Após negociar com o gerente da loja, Ana obteve um
desconto de 2/9 do valor total das compras. Assim, é correto
afirmar que Ana pagará um valor superior a R$ 10.751,80 e inferior
a R$ 10.802,75 por suas compras.
b) Em um caminhão há 850 quilos de alimentos. Desse total, 1/7
do peso corresponde a arroz e 2/7 do peso correspondem a feijão.
O restante do peso corresponde a trigo. Assim, é correto afirmar
que nesse caminhão há mais de 491 quilos de trigo.
c) O resultado da multiplicação 15 x 7 x 19 é igual a 872.
d) No último domingo, a companhia aérea Ana Airlines vendeu 17
passagens aéreas a um preço promocional de R$ 71,00, cada. No
mesmo dia, também foram vendidas 117 passagens para São
Paulo a R$ 711,00, cada. No dia seguinte, foram vendidas 717
passagens a um preço promocional de R$ 177,00, cada. Assim, é
correto afirmar que nesses dois dias, a companhia aérea arrecadou
um valor superior a R$ 211.308,00 e inferior a R$ 211.351,00 com a
venda de passagens.
e) Ana comprou 37 sacos de milho, pesando 7 kg cada saco.
Nessa compra, ela adquiriu 267 kg desse alimento.
38 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se em um recipiente de 4L há 400ml de suco, então ele está com
22% da sua capacidade preenchida.
b) O resultado da multiplicação 61 x 2 x 6 é maior que 937.
c) Se Ana comprou 15 camisas a um preço unitário de R$ 337,
então ela gastou R$ 4.873 com suas compras.
d) O resultado da multiplicação 39 x 7 x 9 é igual a 2.457.
e) O resultado da subtração 89 - 6 - 32 é maior que 68.
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39 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O resultado da subtração 89 - 9 - 47 é menor que 20.
b) O resultado da subtração 377 - 95 - 125 é igual a 113.
c) Se uma vila de 340 moradores tiver sua população ampliada em
20%, passará a ter 421 habitantes.
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42 • Leia o texto 'Arquitetura', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O curso de arquitetura prevê disciplinas relacionadas a
matemática e cálculo, de acordo com o autor.

d) O resultado da divisão 145 / 29 é menor que 10.

b) No texto, o autor utiliza-se de uma linguagem simples para
instruir o leitor sobre como ser aprovado no vestibular para o curso
de arquitetura.

e) Se uma vila de 459 moradores tiver sua população ampliada em
15%, passará a ter 471 habitantes.

c) O arquiteto deve desconsiderar as características do meio
ambiente ao realizar o seu trabalho, de acordo com o texto.

40 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Ana está analisando os valores referentes ao vale alimentação
pagos a servidores públicos na repartição em que trabalha. Após
reunir todos os dados, ela observou que 45 servidores recebem R$
18,00 de vale alimentação por dia, cada; 63 servidores recebem R$
15,00 por dia, cada; 79 servidores recebem R$ 17,00 por dia, cada;
82 servidores recebem R$ 14,00 por dia, cada; e 33 servidores
recebem R$ 21,00 por dia, cada. Assim, é correto constatar que o
gasto diário dessa repartição pública com o benefício do vale
alimentação é superior a R$ 4.802,00 e inferior a R$ 4.874,00.
b) Se um prêmio de R$ 750 for dividido igualmente entre 15
pessoas, a cada indivíduo caberá o valor de R$ 92.
c) Ana é dona de uma loja de roupas e recentemente comprou 975
camisas a um preço unitário de R$ 33, cada; 531 bermudas a um
preço unitário de R$ 75, cada; e 195 saias a um preço unitário de
R$ 91, cada. Após uma demorada negociação com seu fornecedor,
Ana obteve um ótimo desconto de 17,5% para o pagamento à vista
dessas mercadorias. Assim, é correto afirmar que, após o
desconto, Ana pagará um valor superior a R$ 74.061,08 e inferior a
R$ 74.251,09 por suas compras.
d) Se 36/56 dos turistas de um grupo são brasileiros, então mais
de 68% do grupo é oriundo do Brasil.
e) Ana comprou 83 caixas de porcelanato a um preço unitário de
R$ 741,10, cada. Ao realizar o pagamento, optou por pagar 2/7 do
valor à vista e o restante a prazo. Após uma extensa negociação
com a loja, Ana conseguiu parcelar o saldo de 5/7 do total em 9
parcelas, iguais e sem juros. Assim, é correto afirmar que o valor da
última parcela a ser paga por Ana será superior a R$ 4.821,15 e
inferior a R$ 4.901,05.
Arquitetura
O curso de Arquitetura une a formação artística e humana com
disciplinas exatas, como Engenharia, Matemática e Cálculo. O
principal objetivo do arquiteto é planejar, projetar e desenhar os
espaços urbanos visando melhorar a qualidade de vida das
pessoas que neles vivem. Para isso, leva em conta os aspectos
técnicos, históricos, culturais e estéticos do meio ambiente.
Fonte: www.guiadacarreira.com.br (com adaptações)

41 • Leia o texto 'Arquitetura', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O arquiteto pode planejar e projetar espaços urbanos, de acordo
com o texto.
b) O texto traz informações sobre a redução da taxa de inflação
nos últimos meses.
c) O texto traz informações sobre a profissão de nutricionista.
d) O texto traz informações sobre a média salarial dos arquitetos
no Brasil.
e) O texto traz informações detalhadas sobre a legislação que
regula a profissão de arquiteto no Brasil.
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d) De acordo com o autor, o arquiteto é o profissional responsável
por administrar os serviços públicos de saúde.
e) O texto apresenta dicas sobre como prevenir a cárie infantil.
43 • Leia o texto 'Arquitetura', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O texto traz dados estatísticos sobre a violência no Nordeste
brasileiro.
b) O arquiteto busca melhorar a qualidade de vida das pessoas que
vivem nos espaços urbanos, de acordo com o texto.
c) O trabalho do arquiteto está limitado ao planejamento dos
espaços rurais, de acordo com o texto.
d) O arquiteto não deve considerar aspectos culturais no
desenvolvimento do seu trabalho, de acordo com o texto.
e) Através de um texto rico em referências bibliográficas, o autor
aponta as semelhanças entre a arquitetura antiga e a moderna.
44 • Leia o texto 'Arquitetura', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O arquiteto deve possuir uma formação exclusivamente artística,
de acordo com o texto.
b) O autor defende a redução dos salários dos arquitetos nos
projetos públicos de construção civil.
c) O arquiteto é o único profissional qualificado para gerenciar um
projeto de construção civil, de acordo com o autor.
d) O curso de arquitetura prevê uma formação artística e humana,
de acordo com o texto.
e) De acordo com o autor, a profissão de arquiteto será extinta nos
próximos anos.
45 • Leia o texto 'Arquitetura', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) No exercício da sua profissão, o arquiteto leva em conta
aspectos técnicos e históricos, de acordo com o texto.
b) No texto, um arquiteto apresenta sugestões sobre a decoração
de casas e apartamentos.
c) O arquiteto não deve considerar aspectos estéticos na execução
do seu trabalho, de acordo com o texto.
d) De acordo com o texto, a idade mínima para ser arquiteto, no
Brasil, é de 32 anos.
e) O texto traz instruções ao leitor sobre como escolher o arquiteto
ideal para um novo projeto residencial.
Petróleo
Registros históricos da utilização do petróleo remontam a 4 000
a.C. devido a exsudações e afloramentos frequentes no Oriente
Médio. Os povos da Mesopotâmia, do Egito, da Pérsia e da
Judeia já utilizavam o betume para pavimentação de estradas,
calafetação de grandes construções, aquecimento e iluminação
de casas, bem como lubrificantes e até laxativo. Os chineses já
perfuravam poços, usando hastes de bambu, no mínimo em 347
a.C.. Heródoto citou em "História", processos de obtenção do
petróleo e do betume no Oriente Médio (Século V AC).
Fonte: pt.wikipedia.org (com adaptações)
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46 • Leia o texto 'Petróleo', analise as assertivas a seguir e marque
a opção CORRETA:
a) O texto apresenta ao leitor uma breve perspectiva histórica do
uso do petróleo.

48 • Leia o texto 'Petróleo', analise as assertivas a seguir e marque
a opção CORRETA:
a) O texto afirma que o petróleo era considerado uma substância
maligna na cultura das antigas cidades chinesas.

b) O tema central do texto são os riscos relacionados à extração de
petróleo em alto mar.

b) O texto apresenta ao leitor diversas informações relacionadas
aos benefícios do petróleo para a economia brasileira.

c) O texto afirma que os chineses nunca desenvolveram
tecnologias capazes de perfurar poços de petróleo.

c) O texto afirma que os chineses já perfuravam poços de petróleo
há mais de dois mil anos atrás.

d) O texto afirma que os chineses já perfuravam poços de petróleo
há mais de doze mil anos.

d) O texto procura demonstrar que o petróleo não possui qualquer
importância histórica para a humanidade.

e) No texto, o autor procura defender a nacionalização das reservas
brasileiras de petróleo.

e) De acordo com o autor, o uso do petróleo não está associado à
poluição ambiental.

47 • Leia o texto 'Petróleo', analise as assertivas a seguir e marque
a opção CORRETA:
a) O tema central do texto está relacionado à preservação da fauna
marinha.

49 • Leia o texto 'Petróleo', analise as assertivas a seguir e marque
a opção CORRETA:
a) O texto apresenta ao leitor uma perspectiva histórica dos riscos
ambientais do uso do petróleo.

b) Os processos de obtenção do petróleo eram conhecidos apenas
pelos egípcios até o início do século XX, de acordo com o texto.

b) O texto apresenta ao leitor um resumo dos principais benefícios
que o uso do petróleo pode trazer para a saúde.

c) O texto apresenta ao leitor um resumo histórico dos problemas
econômicos causados pelo uso do petróleo.

c) No texto, o autor busca expressar sua insatisfação com relação
aos elevados níveis de poluição do ar nas grandes cidades.

d) No texto, o autor busca expressar sua insatisfação com relação
aos elevados preços de combustíveis no Brasil.

d) O tema central do texto está relacionado à utilização de fontes
renováveis de energia.

e) O texto procura demonstrar que o petróleo possui uma grande
importância histórica para diversas comunidades humanas.

e) Povos como os egípcios e os persas utilizavam o betume em
diferentes projetos em suas cidades, de acordo com o texto.
50 • Leia o texto 'Petróleo', analise as assertivas a seguir e marque
a opção CORRETA:
a) Os processos de obtenção do petróleo não eram conhecidos no
Oriente Médio até o início do século XIX, de acordo com o texto.
b) O texto procura demonstrar que o petróleo possui uma grande
importância histórica apenas para os povos do Oriente Médio.
c) O tema central do texto está relacionado à preservação da
cultura afro-brasileira.
d) Os processos de obtenção do petróleo já eram conhecidos no
Oriente Médio há muitos séculos, de acordo com o texto.
e) O texto procura demonstrar que o petróleo foi a principal causa
histórica de guerras entre diversas comunidades humanas.
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