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Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e 

Técnico-Administrativo em Educação do Instituto Federal 

do Tocantins – IFTO 

 

CADERNO DE 

PROVA 
ÁREA DE CONHECIMENTO 

06 HISTÓRIA 

 

INSTRUÇÕES 

 

Este é o Caderno de Prova do Concurso Público para provimento de cargos efetivos de Professor da Carreira de 

Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e para os cargos efetivos da carreira de Técnicos 

Administrativos em Educação do Quadro de Pessoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Tocantins – IFTO –, Edital n.º 35/2016, e contém 50 questões: 25 de Conhecimentos Básicos e 25 de Conhecimentos 

Específicos. Cada questão contém cinco alternativas e apenas uma delas deverá ser escolhida. Confira sua prova e 

solicite uma nova prova se faltar alguma questão. 

 

Cada candidato receberá um Cartão-Resposta no qual não poderá haver rasuras, emendas ou dobraduras, pois isso 

impossibilitará sua leitura. O Cartão-Resposta é nominal e não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro do 

candidato, sendo de inteira responsabilidade do candidato.  

 

1. O candidato deverá transcrever as respostas das questões do Caderno de Prova escrita para o Cartão-Resposta 

utilizando caneta esferográfica de tinta PRETA, fabricada em material transparente. A marcação de mais de uma 

alternativa anula a questão.  

2.  

3. Assine o Cartão-Resposta no local indicado e preencha todo o espaço correspondente a cada alternativa selecionada, 

não ultrapassando seus limites e evitando borrões. 

 

O candidato com cabelos longos deverá prendê-los e deixar as orelhas à mostra. O candidato deverá guardar, antes do 

início da prova, em embalagem fornecida pelo fiscal, telefone celular desligado, relógios, óculos de sol e quaisquer 

outros equipamentos eletrônicos e de telecomunicações desligados. Será motivo de eliminação do candidato o 

funcionamento (emissão de ruídos) de equipamentos eletrônicos guardados na embalagem.  
1.   

Será eliminado do concurso o candidato que:  

A) utilizar qualquer meio de comunicação com outros candidatos após o início da prova;  

B) portar qualquer material ou equipamento vedados por este edital;  

C) não comparecer ao local da prova no horário e na data prevista;  

D) comprovadamente usar de fraude ou para ela concorrer;  

E) atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para supervisionar, 

coordenar, fiscalizar ou auxiliar na realização das provas.  

  

A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas. O candidato só poderá retirar-se do local da prova escrita decorrido 

o tempo de 2 (duas) horas de seu início, não sendo permitido o retorno para retirada do Caderno de Prova. O candidato 

só poderá levar o Caderno de Prova depois de transcorrido o tempo de três horas e trinta minutos do início da aplicação 

desta.  

 

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que todos tenham terminado a prova, só podendo se retirar 

da sala concomitantemente e após assinatura da ata de aplicação de provas. 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Responda as questões de 1 a 4 de acordo com o 

texto abaixo. 

Pais sem limites 

A educação liberal é confortável para os pais. 

Mas os filhos precisam saber o que são deveres e 

obrigações 

O avião estava cheio. Eu no fundão. Duas poltronas 

atrás de mim, uma criança começou a chorar. Abriu 

o berreiro. Ninguém disse uma palavra, fazer o que 

quando uma criança chora? A mãe, em vez de 

tentar acalmar o filho, reclamou em voz alta. 

– Criança chora mesmo, e daí? Vocês ficam me 

olhando, mas o que posso fazer? Criança é assim: 

chora. 

Tudo bem. Criança chora. Mas a gente ouve. 

Ninguém havia reclamado do incômodo em voz 

alta. Suponho que algumas pessoas tenham olhado 

para a mãe como se pedindo que fizesse alguma 

coisa. Em vez de acalmar o filho, ela brigou. 

Sinceramente, nem olhar a gente pode? E mais 

sinceramente ainda: como será a educação desse 

menino, se a mãe prefere reclamar com quem se 

sente incomodado com o choro, no lugar de 

acalmar o filho? Vai ter noção de limite? Ou se 

transformará num briguento, achando que tem 

direito a tudo? No caso dos aviões, eu acho que há 

uma irresponsabilidade enorme dos pais. Como 

podem expor um bebê de colo a viagens aéreas? 

Sim, existem os casos de extrema necessidade. Mas 

não são a maioria. Um bebê sente dor nos ouvidos, 

talvez até mais intensa que nós. Quando eu sinto, 

tento mascar chiclete, chupar bala, ou pelo menos, 

racionalmente, posso entender o que está 

acontecendo e suportar. Um bebê não. De repente, 

vem aquela dor horrível, ele não sabe o porquê. 

Chora. Grita. Os outros passageiros têm de suportar 

o barulho, ficam até com dor de cabeça. Mas um 

bebê é um bebê, e todos temos de entender. E os 

pais? Como obrigam a criança a suportar essa dor? 

E os passageiros os gritos? Eu já vim da Turquia 

certa vez, em uma viagem que durou o dia todo, 

com duas crianças pequenas logo atrás de mim. 

Classe executiva. Gritaram e choraram quase a 

viagem toda. E não têm razão? Como suportariam 

passar o dia todo sentados, cintos afivelados? Os 

pais eram pessoas simpáticas. Tinham ido a 

turismo. É certo deixar os filhos presos um dia 

inteiro? É justo enlouquecer os outros passageiros? 

Claro que criança tem o direito de viajar. Mas é 

preciso escolher o roteiro mais adequado. 

Certa vez fui a uma pousada na serra carioca. 

Deliciosa. Um diretor de cinema, mais tarde, 

comentou: 

– Eu ia sempre lá. Mas eu e minha mulher 

cometemos um crime. Tivemos uma filha. Na 

pousada não aceitam crianças. 

É fato. Já existem hotéis e pousadas que não 

hospedam crianças. Muita gente acha um horror. 

Por outro lado, o problema não está nos pais? Em 

qualquer lugar onde os pais estejam com os filhos, 

agem como se eles tivessem direito a tudo. Podem 

correr, gritar. Dá para ler um livro embaixo de uma 

árvore, no alto da serra, com crianças correndo e 

gritando? E com os pais apreciando a algazarra 

tranquilamente, sem se importar com os outros 

hóspedes? 

Eu poderia citar outros exemplos. Visitas que 

chegam com filhos que pulam no sofá. Ou brincam 

com algum objeto de estimação. Que batem no 

prato e dizem que não gostam da comida, em 

restaurantes. (E com razão. Agora criança tem de 

apreciar sashimi quando quer hambúrguer?) O 

problema está nos pais. 

Muitos foram reprimidos quando crianças. Antes 

era assim: podia, não podia. A educação tradicional 

impunha limites, às vezes de forma rígida. Eu 

mesmo acredito que o excesso de rigidez é 

péssimo. Por outro lado, essas crianças vão crescer, 

e terão de viver com normas. A vida é cheia de isso 

pode e aquilo não pode. O respeito ao outro implica 

entender os próprios limites. Senão é aquilo: todo 

mundo querendo furar fila, tirando vantagem. O 

fato é que muitos dos pais modernos, como a 

mulher que esbravejou no avião, acham que criança 

pode tudo. Já conversei com professoras, segundo 

as quais, hoje, boa parte dos pais delega a educação 

básica dos filhos à escola. Há casos, extremos, em 

que a professora tem de explicar a importância de 

escovar os dentes todos os dias. Não estou falando 

de famílias sem condições financeiras, no caso. 

Mas também de gente bem de vida, para quem é 

mais fácil não discutir deveres e obrigações com os 

filhos. Deixar rolar. 
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Mas um dia os filhos terão de aprender a viver em 

sociedade. Podem contar com a mãe ou o pai para 

chorar as pitangas se forem demitidos. Um ombro 

sempre é bom. Mas só terão empregos e 

oportunidades se souberem o que são limites, 

deveres, obrigações. A educação extremamente 

liberal é atraente. Principalmente, porque 

confortável para os pais. Mas fica a pergunta: se os 

pais não dão noção de limites, como os filhos um 

dia vão ter? 

Carrasco, Walcyr. Pais sem limites. Disponível 
em: http://epoca.globo.com/colunas-e-

blogs/walcyr-carrasco/noticia/2015/09/pais-sem-
limites.html. Acesso em: 12 ago. 2016. 

Questão 01 

 

Assinale a alternativa que apresenta a ideia central 

do texto. 

 

A) Os pais protegem os filhos e não os expõem em 

situações e lugares inapropriados para suas 

idades ou desejos. 

B) O texto faz uma crítica a crianças mal educadas, 

responsabilizando-as por tais atos. 

C) O texto responsabiliza os pais por maus hábitos 

dos filhos, visto que os mesmos muitas vezes 

permitem que os filhos ajam sem obediência a 

certos padrões sociais. 

D) Os padrões sociais são próprios para quem não 

tem filhos, uma vez que as crianças são 

inocentes e precisam agir de acordo com o que 

é comum para suas idades. 

E) Os filhos ao longo da vida passarão a ter 

limites, devido aos pais contribuírem 

adequadamente para esta formação. 

 

Questão 02 

 

Marque a alternativa falsa em relação ao objetivo 

do uso dos exemplos de comportamentos de pais e 

filhos no texto. 

 

A) O exemplo da mãe com a criança no avião 

aponta para a construção de sentido que a 

criança pode agir de acordo com a sua vontade. 

B) O exemplo da viagem à Turquia sugere para a 

construção de sentido que os pais devem 

escolher viagens adequadas para a idade de seus 

filhos. 

C) O exemplo da pousada da serra carioca ilustra a 

necessidade de os pais darem limites aos filhos 

para frequentarem certos lugares: ensinar o que 

pode e o que não pode. 

D) O exemplo das visitas com filhos aponta que o 

problema de certos comportamentos 

inadequados dos filhos está nos pais por não 

darem limites aos filhos. 

E) O exemplo da professora que tem de explicar a 

importância de escovar os dentes todos os dias 

aos alunos ilustra que a falta de limite dos pais 

independe de classe financeira. 

 

Questão 03 

 

A escolha do uso de certas palavras no texto 

contribui para a construção do posicionamento 

argumentativo constituinte desse texto. Esse é o 

caso da palavra sinceramente, usada duas vezes, 

seguidamente. Com isso, marque a alternativa que 

apresenta uma palavra que poderia substituir 

sinceramente no texto sem alterar o 

posicionamento argumentativo do mesmo. 

 

A) Felizmente 

B) Possivelmente 

C) Cabivelmente 

D) Provavelmente 

E) Francamente 

 

Questão 04 

 

Ao longo do texto, a conjunção mas foi usada 

várias vezes. Em qual das alternativas a 

substituição da conjunção mas altera o sentido do 

enunciado no texto? 

 

A) No entanto a gente ouve. 

B) Similarmente só terão empregos e 

oportunidades se souberem o que são limites, 

deveres, obrigações. 

C) Pelo contrário também de gente bem de vida, 

para quem é mais fácil não discutir deveres e 

obrigações com os filhos. 

D) Não obstante eu e minha mulher cometemos 

um crime. 

E) Todavia um dia os filhos terão de aprender a 

viver em sociedade. 
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As questões 5 e 6 devem ser respondidas a partir 

da charge abaixo. 

 

 
Disponível em: 

https://patologiapolitica.wordpress.com/2011/07/08/char

ge-saber-viver/. Acesso em: 15 ago. 2016. 

 

Questão 05 

 

Considerando a relação entre a linguagem verbal e 

a linguagem não verbal para a compreensão da 

charge, não é adequado afirmar que: 

 

A) O texto critica os escândalos de corrupção, 

desvio de dinheiro, no âmbito da administração 

pública. 

B) O texto critica a postura desonesta de certos 

políticos que lesam a população ao fazerem 

mau uso do dinheiro público. 

C) O texto aponta para o fato de que certos 

políticos lesam a população ao usarem em suas 

vidas particulares dinheiro público indevido. 

D) O texto compara o ato (de assaltar) de um 

assaltante qualquer ao ato de alguns políticos 

também lesarem a população. 

E) O texto está criticando o assaltante e está dando 

apoio ao deputado por estar sendo assaltado. 

 

Questão 06 

 

No caso do uso dos pronomes possessivos, marque 

a alternativa que apresenta a interpretação 

adequada da charge. 

 

A) O pronome “meu” indica que o dinheiro a ser 

roubado pertence licitamente ao deputado. 

B) A expressão “seu dinheiro” aponta que o 

dinheiro a ser roubado pertence ao assaltante. 

C) O pronome “seu”, considerando somente a fala 

do balão onde se encontra, faz referência ao 

dinheiro do contribuinte. 

D) A expressão “meu dinheiro” faz referência ao 

dinheiro de posse do deputado no ato do assalto 

ser dinheiro público obtido indevidamente. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 

Questão 07 

 

Assinale a alternativa em que as regras de 

concordância foram obedecidas. 

 

A) Cada um dos pesquisadores, ao inscrever-se, 

deverão receber as orientações necessárias. 

B) Mais de um aluno correu em direção à porta de 

emergência. 

C) Já deu dez horas e a entrega das provas ainda 

não foram feitas. 

D) Devem haver, certamente, sites mais seguros do 

que outros. 

E) Com certeza, sobra, no campus, estudantes 

muito disciplinados. 

 

Questão 08 

 

Sobre as regras de constituição do memorando 

(Manual da Presidência, 2002), pode-se afirmar. 

 

A) O uso do pronome de tratamento Ilustríssimo é 

adequado para o memorando por se tratar de 

correspondência de servidores públicos. 

B) O memorando é utilizado para o expediente 

externo de correspondências oficiais entre 

servidores públicos. 

C) No memorando, o destinatário é identificado 

apenas pelo cargo que ocupa, sendo um dos 

aspectos estruturais que diferencia esse 

documento do ofício. 

D) O memorando não apresenta o item “Assunto” 

que indica de forma sucinta do que trata a 

correspondência. 

E) O memorando destina-se, exclusivamente, a 

comunicações entre unidades administrativas de 

níveis diferentes. 
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Questão 09 

 

Marque a alternativa correta quanto ao uso ou não 

da crase nos três enunciados abaixo, 

respectivamente. 

 

As Coordenações do IFTO se propõem bastante 

___ construir uma educação de qualidade. 

Nós, alunos do IFTO, aspiramos ___ pesquisa 

voltada para melhoria da vida das pessoas. 

As queimadas em Palmas ultrapassam ___ 

capacidade de se suportar as fumaças constantes. 

 

A) a - à - a 

B) à - a - a 

C) a - a - a 

D) a - a - à 

E) à - à - à  

 

Questão 10 

 

Marque a alternativa em que a ausência de vírgula 

não altera o sentido do enunciado. 

 

A) Hoje, podem ser adquiridas as impressoras 

licitadas. 

B) O professor espera um, sim. 

C) Recebo, obrigada. 

D) Não, vá ao estacionamento do campus. 

E) Não, quero abandonar minha funções no 

trabalho. 

 

 

FUNDAMENTOS EM EDUCAÇÃO E 

LEGISLAÇÃO 
 

Questão 11 

 

“No paradigma da inclusão, talvez um dos maiores 

problemas enfrentados no contexto brasileiro seja a 

escassez de recursos e serviços que assegurem 

condições de acessibilidade às pessoas com 

necessidades educacionais especiais” (MEC, 2007). 

Nesse contexto, não pode ser considerada uma 

ação de inclusão: 

 

A) Desenvolver atividades que levem a família e a 

comunidade a acolher a criança com sua 

diferença, sem protecionismos. 

B) Procrastinar a inscrição de aluno em 

estabelecimento de ensino de qualquer curso ou 

nível de ensino, público ou privado, em razão 

de suas necessidades educacionais especiais. 

C) Remover barreiras arquitetônicas das unidades 

educacionais.  

D) Garantir a atuação de uma equipe 

multiprofissional, composta por educadores 

especializados, médicos, psicólogos, 

fisioterapeutas, terapeutas e outros, com o 

objetivo de auxiliar no processo de reabilitação 

das crianças com deficiência física. 

E) Realizar reservas de vagas a pessoas com 

deficiência, em conformidade com a legislação 

vigente. 

 

Questão 12 

 

Em conformidade com o artigo 16 da Lei n.º 

9394/1996, compõem o sistema federal de ensino: 

 

I. Universidades federais; 

II. Instituições de educação superior criadas e 

mantidas pela iniciativa privada; 

III. Instituições de educação superior mantidas 

pelo Poder Público municipal; 

IV. Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia; 

V. Escolas de ensino fundamental e médio 

vinculadas às universidades (colégios de 

aplicação); 

VI. Instituições de educação especial mantidas 

pela União; 

VII. Escolas estaduais de ensino médio; 

VIII. As instituições de ensino fundamental e médio 

criadas e mantidas pela iniciativa privada. 

 

Marque a alternativa que contempla todas as 

instituições do sistema federal de ensino 

anteriormente mencionadas, e não relacione 

instituição dos sistemas de ensino estadual ou 

municipal. 

 

A) I; II; III e IV. 

B) I; IV; V e VI. 

C) I; II, IV e VI. 

D) I; II; IV; V e VI. 

E) I; II; III; IV; V; VI e VIII. 
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Questão 13 

 

De acordo com Libâneo (2013), no que concerne à 

Didática no processo educacional, marque a 

alternativa incorreta: 

 

A) A Didática se caracteriza como mediação entre 

as bases teórico-científicas da educação escolar 

e a prática docente. O seu objeto de estudo é a 

grade curricular, campo principal da educação 

escolar. 

B) A Didática é uma das disciplinas da Pedagogia 

que estuda o processo de ensino por meio dos 

seus componentes – os conteúdos escolares, o 

ensino e a aprendizagem – para, com 

embasamento na teoria da educação, formular 

diretrizes orientadoras da atividade profissional 

dos professores. 

C) São temas fundamentais da Didática: os 

objetivos sociopolíticos e pedagógicos da 

educação escolar, os conteúdos escolares, os 

princípios didáticos, os métodos de ensino e de 

aprendizagem, as formas organizativas do 

ensino, o uso e a aplicação de técnicas e 

recursos, o controle e a avaliação da 

aprendizagem. 

D) A Didática oferece uma contribuição 

indispensável à formação dos professores, 

sintetizando no seu conteúdo a contribuição de 

conhecimentos de outras disciplinas que 

convergem para o esclarecimento dos fatores 

condicionantes do processo de instrução e 

ensino, intimamente vinculado com a educação 

e, ao mesmo tempo, provendo os 

conhecimentos específicos necessários para o 

exercício das tarefas docentes.  

E) A história da Didática está ligada ao 

aparecimento do ensino – no decorrer do 

desenvolvimento da sociedade, da produção e 

das ciências – como atividade planejada e 

intencional dedicada à instrução. 

 

Questão 14 

 

Segundo Luckesi (2011:263), “a Avaliação da 

aprendizagem é um recurso disponível ao educador 

para que auxilie o educando na busca de sua 

autoconstrução e de seu modo de estar na vida 

mediante aprendizagens bem sucedidas”. Nesse 

sentido, no que concerne à avaliação numa ótica 

operacional, é correto afirmar: 

 

A) O educador deve alertar os seus educandos de 

que devem estudar porque as provas são “para 

valer”. 

B) A avaliação deve ser utilizada para disciplinar 

os alunos, controlando-os e obrigando-os a 

assumir atitudes das quais ainda não estão 

convencidos ou que ainda não são capazes de 

assumir, submetendo-os à autoridade do 

educador.  

C) O educador, no ato avaliativo, deve investigar a 

qualidade do desempenho dos educandos, tendo 

por base dados relevantes, decorrentes de sua 

aprendizagem e, se necessário, numa 

intervenção, a fim de corrigir os rumos da ação. 

D) O educador deve incentivar a competição entre 

os estudantes, atingindo assim os objetivos 

principais da avaliação que são classificar e 

selecionar. 

E) A avaliação da aprendizagem, para cumprir o 

seu papel, não exige disposição de acolher a 

realidade como ela se apresenta, uma vez que 

sua intenção não é subsidiar a busca por melhor 

resultado possível à luz do planejado. 

 

Questão 15 

 

“Quando utilizamos o termo tecnologia 

educacional, os educadores consideram como um 

paradigma do futuro, mas a tecnologia educacional 

está relacionada aos antigos instrumentos utilizados 

no processo ensino-aprendizagem” (Tajra, 2012). 

São elementos instrumentais da tecnologia 

educacional: 

 

I. O giz e a lousa; 

II. O rádio, o aparelho de som e o gravador de fitas 

cassete e de vídeo; 

III. O retroprojetor, o jornal impresso e a televisão; 

IV. O livro; 

V. O computador. 

 

A alternativa que define todos os elementos 

instrumentais da tecnologia educacional citados 

anteriormente é: 

 

A) II; III e V. 

B) II; III; IV e V. 

C) III; IV e V. 
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D) I e II. 

E) I; II; III; IV e V. 

 

Questão 16 

 

A remoção e a redistribuição são importantes 

institutos jurídicos presentes na Lei n.º 8.112/90. 

Consubstanciados nesses dois instrumentos assinale 

a alternativa correta: 

 

A) A remoção em virtude de processo seletivo 

promovido, na hipótese em que o número de 

interessados for superior ao número de vagas, 

de acordo com normas preestabelecidas pelo 

órgão ou entidade em que aqueles estejam 

lotados, depende do interesse da Administração. 

B) Independe do interesse da Administração a 

remoção de servidor que necessite acompanhar 

o cônjuge ou companheiro por motivos de 

saúde, desde que tais motivos sejam 

comprovados por junta médica oficial. 

C) A Remoção tem apenas duas modalidades: I - 

de ofício, no interesse da Administração e II - a 

pedido, para outra localidade, 

independentemente do interesse da 

Administração. 

D) Redistribuição é o deslocamento de cargo de 

provimento efetivo, ocupado ou vago, no 

âmbito do mesmo quadro, com mudança de 

sede. 

E) Remoção é o deslocamento do servidor, a 

pedido ou de ofício, no âmbito de quadros de 

pessoal distintos, com mudança de sede. 

 

Questão 17 

 

Mesmo diante da importância dada à educação no 

texto constitucional, sendo um direito de todos e 

dever do Estado e da família, o Estado brasileiro 

ainda luta para concretizar certas garantias 

educacionais, mesmo após duas décadas da criação 

da Constituição Cidadã. Assinale a alternativa que 

NÃO corresponde expressamente as disposições 

relativas à Educação trazidas pela Constituição 

Federal de 1988. 

 

A) O não oferecimento do ensino obrigatório pelo 

Poder Público, ou sua oferta irregular, importa 

responsabilidade da autoridade competente. 

B) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 

direito público subjetivo. 

C) Um dos princípios do ensino é o singularismo 

de ideias e de concepções pedagógicas, e 

coexistência de instituições públicas e privadas 

de ensino. 

D) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios organizarão em regime de 

colaboração seus sistemas de ensino. 

E) O ensino é livre à iniciativa privada, desde que 

esta atenda a dois requisitos que são o 

cumprimento das normas gerais da educação 

nacional e a autorização e avaliação de 

qualidade pelo Poder Público. 

 

Questão 18 

 

Todo servidor público civil do Poder Executivo 

Federal deve observar as regras contidas no 

Decreto n.º 1.171/94, por ser o seu Código de Ética 

Profissional. Com base nessa norma, assinale a 

alternativa correta: 

 

A) Não é considerado como um dever fundamental 

do servidor público manter-se atualizado com 

as instruções, as normas de serviço e as 

legislações pertinentes ao órgão onde exerce 

suas funções. 

B) As penas aplicáveis ao servidor público pela 

Comissão de Ética são a de censura e a de 

advertência e suas fundamentações constarão 

do respectivo parecer, assinado por todos os 

seus integrantes, com ciência do faltoso. 

C) Deixar de utilizar os avanços técnicos e 

científicos ao seu alcance ou do seu 

conhecimento para atendimento do seu mister 

não é vedado ao servidor público. 

D) Não é vedado ao servidor público o uso do 

cargo ou função para obter facilidades para 

amigos e parentes. 

E) Nenhuma das alternativas estão corretas 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 

 

Questão 19 

 

Todas as informações acadêmicas e administrativas 

que trafegam nas redes de computadores das 

instituições de ensino devem ser protegidas de 

ataques, invasões ou alterações não autorizadas ou 
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não autenticadas. As sentenças a seguir definem 

ações relacionadas à proteção e segurança das 

informações, que todos os usuários corporativos 

devem realizar com regularidade, exceto. 

 

A) Evitar executar arquivos de qualquer natureza 

recebidos anexados em mensagens de e-mail. 

B) Manter a configuração do sistema de firewall 

em níveis mínimos para facilitar o tráfego dos 

dados. 

C) Instalar, manter ativos e atualizadas as 

ferramentas de proteção para mídias de 

armazenamento externas. 

D) Executar regularmente processos de detecção 

de vírus, malwares, trojans e worms nos discos 

rígidos e outras mídias de armazenamento 

permanente utilizadas no ambiente 

computacional. 

E) Manter seu programa antivírus ativado e 

atualizado diariamente. 

 

Questão 20 

 

O LibreOffice é um pacote gratuito de aplicações 

para escritório, que suporta a criação e a edição de 

textos formatados, planilhas eletrônicas, desenhos 

vetoriais, gráficos e apresentações multimídia. 

Considere as alternativas a seguir e marque a opção 

correta. 

 

A) Na planilha eletrônica CALC do LibreOffice, a 

sintaxe da função SE é:  =SE (CONDIÇÃO; 

VALOR_SE_CONDIÇÃO_FALSA; 

VALOR_SE_CONDIÇÃO_VERDADEIRA). 

B) Os elementos multimídia como fotos, vídeos, 

áudios ou animações não podem ser integrados 

para a criação de apresentações no aplicativo 

IMPRESS do LibreOffice.  

C) Na planilha eletrônica CALC do LibreOffice, 

para calcular a média dos valores contidos no 

intervalo de células A1 a A4 é  utilizada a 

função MÉDIA com a seguinte sintaxe: 

=MÉDIA(A1 & A4). 

D) O aplicativo WRITER do LibreOffice possui 

recursos para a criação de índices em textos 

longos, definição de formatação  de parágrafos 

e de fontes. 

E) O aplicativo IMPRESS do LibreOffice é 

responsável pela impressão de arquivos gerados 

pelas outras aplicações do pacote Linux. 

 

Questão 21 

 

Alguns processos administrativos geram relatórios 

que devem ser auditados pelos órgãos de controle 

internos ou externos. É comum a necessidade de 

digitalizar tais documentos para facilitar seu 

compartilhamento. Considerando esta situação, 

analise as seguintes afirmações e assinale a opção 

incorreta. 

 

A) Os modelos atuais de Disco rígido externo tem 

capacidade de armazenamento suficiente para 

um arquivo de 3.0 Gb. 

B) Os discos óticos do tipo DVD-RW não 

possuem a capacidade de armazenar um 

arquivo de 5000 Megabytes. 

C) Para transportar um arquivo de 3000 Megabytes 

é necessário um pendrive com capacidade de 

armazenamento de no mínimo 3.0 Gb. 

D) Um arquivo de 3000 Megabytes pode ser 

gravado em um pendrive que possui capacidade 

de armazenamento de 4.7 Gb. 

E) Para garantir a segurança dos dados, o backup 

representa uma atividade que garante que os 

documentos digitalizados não estejam 

contaminados por vírus. 

 

Questão 22 

 

Os sistemas de informação são gravados em 

diferentes dispositivos ou mídias de 

armazenamento permanente. Para atividades de 

backup de dados, primordiais no dia a dia, têm-se 

destacado alguns dispositivos devido à alta 

capacidade de armazenamento. Selecione a 

alternativa a seguir que identifica estes dispositivos. 

 

A) Disco virtual e Disco rígido externo.  

B) Fita DAT e Zip Drive. 

C) CD-RW e Barramento de memória. 

D) Zip Drive e Jaz Drive. 

E) Código de barras e Código QR. 

 

Questão 23 

 

A grande extensão da base de informações 

disponíveis na Internet têm gerado situações onde a 

quantidade de resultados torna o processo de busca 

ineficiente. Para melhorar os índices de exatidão 

nestas buscas, os sistemas de busca (p.ex. google) 
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utilizam códigos especiais associados aos termos de 

busca para refinar seus resultados. Em uma 

situação de rotina em que se pretende encontrar 

sites que se referem a animais e em especial a 

coelhos brancos, deve-se digitar os termos de busca 

no formato: 

 

A) "COELHO BRANCO" 

B) [Coelho Branco AND ANIMAL] 

C) animal +coelho +branco  

D) 'Coelho Branco' 

E) (animais OU coelho branco) 

 

Questão 24 

 

As sentenças a seguir apresentam conceitos 

relacionados às principais características de 

implementação física e lógica, segurança e de 

serviços oferecidos pelas redes privadas chamadas 

de INTRANET. Tecnicamente é verdadeiro 

afirmar que:  

 

A) Os serviços a seguir não são executados em 

uma INTRANET. Um é o compartilhamento de 

arquivos via Internet, visto que se tratam de 

plataformas distintas; outro é a dificuldade de 

interação entre os usuários que utilizam os 

grupos de discussão, exclusivos da Internet. 

B) Uma INTRANET representa um conjunto de 

pequenas redes locais integradas por protocolos 

de comunicação. Estas redes oferecem à 

computadores localizados remotamente, o 

acesso aos aplicativos, bases de dados e 

servidores da instituição.  

C) Na INTRANET de uma empresa com muitas 

filiais, por motivo de segurança, não se deve 

permitir que o firewall da rede interfira na 

comunicação com a Internet e tampouco 

impeça o acesso remoto a base de dados 

financeiros por usuários de outras redes. 

D) Tecnicamente, a rede INTRANET utiliza a 

estrutura local de rede cabeada ou wireless para 

o compartilhamento de aplicações e serviços. 

Também são compartilhados arquivos, 

documentos e dispositivos de entrada e saída. 

Os aplicativos restritos da INTRANET não 

podem ser acessados fora da rede local e o 

acesso dos usuários é controlado por login e 

senha. 

E) Tecnicamente podemos afirmar que uma 

INTRANET somente poderá compartilhar uma 

impressora quando possuir conectividade com 

algum backbone nacional, que ofereça 

programas específicos para gerenciar a 

impressão. 

 

Questão 25 

 

Analise as afirmativas a seguir e selecione a 

alternativa verdadeira. 

 

A) No aplicativo CALC do pacote LibreOffice, o 

valor da célula A2 poderá ser testado 

utilizando-se a seguinte função:  

=SE(A2>500;A2*0,15;A2*0,05). Então, se o 

referido valor da célula A2 for maior que 500, 

este deverá ser multiplicado por 0,05. 

B) No aplicativo CALC do pacote LibreOffice, a 

célula A2 foi carregada com o valor 300. Com a 

aplicação da seguinte função: 

=SE(A2>=400;Alto;SE(A2<200;Baixo;Médio))

, o resultado obtido foi “Alto”. 

C) No aplicativo CALC do pacote LibreOffice a 

aplicação da seguinte função: 

=SOMA(A1:B2;B4) irá executar a soma dos 

valores contidos nas células A1, B2 e B4.  

D) No aplicativo CALC do pacote LibreOffice, 

com a aplicação da seguinte função: 

=SOMA(A1:A5)/A6, ocorre a soma dos valores 

contidos nas células A1, A2, A3, A4 e A5 e, em 

seguida ocorre a divisão do resultado dessa 

soma pelo valor armazenado na célula A6. 

E) O pacote LibreOffice é formado por diferentes 

aplicativos com funções específicas. Pode-se 

utilizar o aplicativo IMPRESS para criação e 

edição de documentos de texto. O aplicativo 

CALC permite a criação de apresentações 

multimídia e o aplicativo WRITER é capaz de 

apoiar a construção e modificação de planilhas 

eletrônicas.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 26 

 

Surgida na França, durante a década de 1920, esta 

tendência historiográfica estabeleceu a relevância 

de aspectos da vida privada, da cultura e das 

mentalidades como temas dignos da pesquisa 

histórica. Ao admitirem a contribuição de outras 

ciências, terminaram por ampliar o conceito de 
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tempo histórico e propuseram novos objetos e 

procedimentos metodológicos. 

 

O trecho acima refere-se à/ao: 

 

A) Positivismo. 

B) Marxismo. 

C) Escola dos Annales. 

D) Historicismo. 

E) Escola Metódica. 

 

Questão 27 

 

“Ogum, que conhecia o segredo do ferro, 

não tinha dito nada até então. Quando todos os 

outros orixás tinham fracassado, Ogum pegou o seu 

facão, de ferro, foi até a mata e limpou o terreno. 

Os orixás, admirados, perguntaram a Ogum 

de que material era feito tão resistente facão. Ogum 

respondeu que era de ferro, um segredo recebido de 

Orumilá. 

Ogum, que conhecia o segredo do ferro, não tinha 

dito nada até então. Quando todos os outros orixás 

tinham fracassado, Ogum pegou o seu facão, de 

ferro, foi até a mata e limpou o terreno. 

Os orixás invejaram Ogum pelos benefícios 

que o ferro trazia, não só a agricultura, mas como à 

caça e até mesmo à guerra. Por muito tempo os 

orixás importunaram Ogum para saber o segredo do 

ferro, mas ele mantinha  o segredo só para si. 

Os orixás decidiram então oferecer-lhe  o 

reinado em troca de que ele lhe ensinasse tudo 

sobre aquele metal tão resistente. Ogum aceitou a 

proposta. 

Os humanos também vieram a Ogum pedir-

lhe o conhecimento do ferro.  E Ogum lhes deu o 

conhecimento da forja, até o dia em que todo 

caçador e todo guerreiro tiveram suas lanças de 

ferro. [...]  

Apesar de Ogum ter aceitado o comando 

dos orixás, antes de mais nada ele era um 

caçador.[...] 

Os humanos que receberam de Ogum o 

segredo do ferro não o esqueceram. Todo mês de 

dezembro, celebram a festa de Uidê-Ogum. [...] 

Ogum é o senhor do ferro para sempre.” 

(disponível em: 

http://www.palmares.gov.br/005/00502001.jsp?HC

D_chave=63, acesso em 1º de agosto de 2016).  

 

A Lei n.º 10.639/03, ao alterar a Lei de Diretrizes e 

Bases (Lei 9.934/96), tornou obrigatório o ensino 

da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana em 

todas as áreas e em todos os níveis da educação. 

Nesse sentido, a possível abordagem de um conto 

da mitologia africana, como o apresentado acima, 

atenderia aos seguintes objetivos, exceto: 

 

A) Reforçar o mito da democracia racial e o 

preconceito institucionalizado. 

B) Divulgar e produzir conhecimentos que 

valorizem a pluralidade étnico-cultural. 

C) Romper com uma perspectiva eurocêntrica da 

História Afro-Brasileira e Africana. 

D) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural 

africano. 

E) Contribuir para a superação de preconceitos e 

atitudes discriminatórias. 

 

Questão 28 

 

A História da Alimentação, a partir do conceito de 

cultura material, contribui para a compreensão das 

práticas e representações sociais. Assim, o alimento 

revela-se uma importante categoria para a análise 

das rupturas e continuidades históricas, visto que 

ele expressa aspectos da dinâmica social. Deste 

modo, e considerando a História da Alimentação no 

período do Brasil Colonial, é possível afirmar que: 

 

A) O pão, devido ao seu preço acessível, era a base 

da alimentação das camadas populares da 

sociedade colonial. 

B) Peixes secos e embutidos, como o salame, eram 

muito consumidos pelos tropeiros. 

C) Devido à popularidade de seu consumo, o café 

foi alçado à condição de “bebida nacional”. 

D) Em função do seu valor elevado, a cana e seus 

derivados eram produtos consumidos apenas 

pelas elites coloniais. 

E) O trio feijão, carne-seca e farinha constituía a 

base do cardápio nacional durante o período 

colonial. 

 

Questão 29 

 

Em “Apologia da História – ou, O Ofício de 

Historiador”, o medievalista francês Marc Bloch 

apresenta algumas reflexões que são contribuições 

teórico-metodológicas significativas para as 
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ciências humanas, em geral, e, em particular, para a 

história. A respeito das principais formulações 

conceituais desenvolvidas pela tendência 

historiográfica à qual pertencia Bloch, pode-se 

citar: 

 

I. História-problema. 

II. Materialismo histórico. 

III. História de longa duração. 

IV. Consciência de classe. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

A) I e II. 

B) III e IV. 

C) II e IV. 

D) I e III. 

E) II e III. 

 

Questão 30 

 

Acerca do desenvolvimento da agricultura e da 

consequente sedentarização dos grupos humanos, 

considere as afirmativas abaixo: 

 

I. Esse processo teve início a partir das 

civilizações mediterrâneas, sobretudo gregos e 

romanos, responsáveis pela construção de 

grandes obras públicas, como canais de 

irrigação, diques e aquedutos. 

II. Também identificados sob a denominação de 

“povos fluviais” ou “civilizações hidráulicas”, 

egípcios e mesopotâmicos foram pioneiros na 

constituição de sociedades rigidamente 

hierarquizadas e com governo. 

III. A ocupação humana dos vales dos rios Tigre e 

Eufrates remonta ao período Paleolítico e, 

devido à abundância de recursos hídricos, essa 

região foi sucessivamente disputada por vários 

povos. 

IV. Na região designada como Crescente Fértil, 

verificou-se o desenvolvimento das atividades 

agrícolas atreladas ao avanço de técnicas de 

irrigação e atividades comerciais, tudo isso 

mediado pela atuação de Estados fortes. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

A) I e II. 

B) II e IV. 

C) III e IV. 

D) I e III. 

E) II e III. 

 

 

Questão 31 

 

“As teorias e práticas mercantilistas estão 

inseridas no contexto da transição do Feudalismo 

para o Capitalismo, possuindo ainda características 

marcantes das estruturas econômicas feudais e já 

diversos fatores que serão mais tarde identificados 

com características capitalistas, não sendo nenhum 

dos dois sistemas, no entanto. O termo 

mercantilismo define os aspectos econômicos desse 

processo de transição. Se o mercantilismo tem sua 

contraparte política no Estado absoluto, no campo 

social tem relação com a estrutura social 

comumente conhecida como sociedade do Antigo 

Regime.” (SILVA, Kalina V. & SILVA, Maciel 

Henrique. “Dicionário de conceitos históricos”. São 

Paulo : Contexto, 2009, p. 283-284). 

 

Das práticas apresentadas abaixo, qual não pode ser 

identificada como pertencente ao mercantilismo: 

 

A) Metalismo. 

B) Protecionismo alfandegário. 

C) Incentivo às manufaturas. 

D) Balança comercial favorável. 

E) Liberalismo econômico. 

 

Questão 32 

 

Os irmãos Graco, que governaram Roma no século 

II a.C., estabeleceram algumas medidas na intenção 

de responder às tensões sociais geradas pela 

insatisfação da plebe romana. Indique abaixo a 

alternativa que apresenta uma dessas medidas: 

 

A) Venda de trigo a preços acessíveis, subsidiados 

pelo Estado, para a população pobre. 

B) Proibição de cultos politeístas e oficialização do 

cristianismo. 

C) Declaração de autonomia das províncias 

dominadas pelo Império Romano. 

D) Criação do Senado, instituição que garantia a 

participação política dos plebeus. 

E) Suspensão da Assembleia Popular, composta 

por cônsules escolhidos pelos cidadãos. 
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Questão 33 

 

Numa das fases da Revolução Inglesa, durante a 

designada Revolução Puritana (1641-1649), 

estabeleceu-se uma guerra civil que opôs os 

seguintes setores da sociedade inglesa: 

 

A) Anglicanos x Católicos. 

B) Nobreza x Campesinato. 

C) Nobreza x Burguesia. 

D) Burguesia x Campesinato. 

E) Católicos x Puritanos. 

 

Questão 34 

 

Quanto às características gerais que identificam 

dois dos regimes totalitários do período entre-

guerras, nomeadamente o Fascismo e o Nazismo, é 

correto afirmar que ambos apresentam o/a, exceto: 

 

A) Hipertrofia do Poder Executivo. 

B) Antissemitismo. 

C) Nacionalismo. 

D) Anticomunismo. 

E) Militarismo. 

 

Questão 35 

 

Em 1968, na Tchecoslováquia, desenvolveu-se o 

movimento denominado “Primavera de Praga”, que 

possuía como suas principais reivindicações: 

 

A) Liberdade religiosa, convocação de eleições 

diretas e completo desligamento com a URSS. 

B) Fim do regime totalitário anticomunista, 

liberdade de expressão e sufrágio universal. 

C) Livre organização sindical, fim da intervenção 

norte-americana no Vietnã e direito de voto 

para as mulheres. 

D) Instauração de um governo socialista, 

pluripartidarismo e renegociação da dívida 

externa com o Banco Central. 

E) Pluralismo partidário, liberdade de expressão e 

construção de um “socialismo com face 

humana”. 

 

Questão 36 

 

O progressivo desgaste do regime czarista 

contribuiu decisivamente para a vitória da 

Revolução Bolchevique (outubro/1917) e para o 

estabelecimento de uma experiência socialista na 

Rússia. Acerca dos eventos históricos que 

conduziram o czarismo ao referido desgaste, podem 

ser corretamente citados(as): 

 

A) Reação violenta do governo czarista contra 

manifestações populares (“Domingo 

Sangrento”) e derrota militar na Guerra dos 

Sipaios. 

B) Derrota do Império Russo na guerra contra o 

Japão e a participação russa na I Guerra 

Mundial. 

C) Derrota militar do Império Russo na Guerra dos 

Bôeres e imposição das “Teses de Abril”. 

D) Fechamento da Duma e repressão violenta à 

atuação paramilitar do Exército Vermelho. 

E) Suspensão das eleições diretas e envolvimento 

militar do Império Russo na Guerra Franco-

Prussiana. 

 

Questão 37 

 

Entre os anos de 1894-1930, período conhecido 

como “República Velha”, o Brasil esteve sob o 

domínio de setores das oligarquias rurais de Minas 

Gerais e São Paulo, grupos que contavam com o 

apoio político de lideranças de outros Estados. 

Considerando este contexto e sua relação com o 

antigo norte goiano, atual Tocantins, é correto 

afirmar que: 

 

A) A “Guerrilha do Araguaia”, que teve a sua 

passagem registrada em Porto Nacional, denota 

a insatisfação popular contra a República 

Velha. 

B) O envolvimento de militares do norte goiano, a 

exemplo do tenente Siqueira Campos, indica a 

mobilização da população local contra as 

oligarquias. 

C) A “Chacina dos Nove”, ocorrida em 

Dianópolis, está inserida no quadro das disputas 

oligárquicas típicas do período em questão. 

D) A passagem da Coluna Prestes pelo norte 

goiano estimulou a organização de 

movimentos, como a CENOG, que retomaram 

o discurso autonomista. 

E) As constantes disputas entre mineiros e 

paulistas favoreceram o fortalecimento de 

oligarquias dissidentes que, no norte goiano, 
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assumiram a condução do processo de 

autonomia política. 

 

Questão 38 

 

Leia o texto a seguir: 

 

A política no pódio: episódios de tensões e 

conflitos nos Jogos Olímpicos da Era Moderna 

Flavio de Campos 

 

Em tempos de protestos e conflitos em 

praças esportivas brasileiras, este artigo tem 

como objetivo retomar alguns episódios  

marcantes  de  tensões e enfrentamentos 

ideológicos ocorridos durante a história dos Jogos  

Olímpicos de Verão da Era Moderna. Pretende-se 

questionar a perspectiva, contida nos discursos 

oficiais do Comitê Olímpico Internacional, entre 

os organizadores dos mais diversos países e de 

setores expressivos da imprensa, de que a 

política e os esportes devem estar apartados em 

nome do espírito olímpico. A referência a tais 

episódios demonstra como as situações históricas 

revelam a recorrência das práticas e confrontos 

políticos mais ou menos  explícitos. 

 
CAMPOS, F. de. A política no pódio: 

episódios de tensões e conflitos nos Jogos 

Olímpicos da Era  Moderna. História 

USP, São Paulo, n. 108, jan./mar. 2016. 

Disponível em: < 

http://www.revistas.usp.br>. Acesso em: 20 

ago. 2016. 

 

O artigo publicado na Revista da Universidade de 

São Paulo (USP)  traz inferências quanto a questões 

políticas, sociais e culturais (co)relacionadas à 

História das Olimpíadas. 

 

Analise os itens a seguir, julgue-os e 

posteriormente assinale a alternativa correta: 

 

I. Na Antiga Grécia, a trégua sagrada (εκεχερία – 

ekechería) era proclamada a cada quatro anos 

por emissários que anunciavam a realização 

dos Jogos Olímpicos. Assim, as hostilidades 

entre as póleis deveriam ser suspensas e 

garantidos salvo-condutos nos percursos de 

ida e volta da cidade de Olímpia, considerada 

como território neutro e inviolável durante as 

competições. 

 

II. Em 393 d.C., Ambrósio, bispo de Milão, obteve 

do imperador romano Teodósio a proibição aos 

Jogos Olímpicos, a principal referência lúdica 

da cultura clássica. Em um contexto de 

afirmação do cristianismo e de luta contra os 

mais diversos paganismos, o combate aos jogos 

fúnebres e às reminiscências aos demais jogos 

helênicos (píticos, nemaicos e ístmicos) fez 

parte do programa de ação das lideranças cristãs 

que procuravam estabelecer a sua hegemonia 

diante de outros sistemas de crenças e práticas 

devocionais no Mediterrâneo. 

 

III. O resgate dos Jogos Olímpicos no final do 

século XIX, capitaneado por Pierre de Freddy, 

o barão de Coubertin, foi estimulado pelas 

proposições do cristianismo atlético ou 

cristianismo muscular, que se desenvolvera, 

sobretudo nas escolas inglesas, articulando-o a 

uma visão idealizada do mundo grego, que 

serviria de preceptiva para as práticas 

esportivas dos sportsmen. 

 

IV. Berlim foi a cidade escolhida para sediar os 

Jogos de 1916. Os dirigentes do Comitê 

Olímpico Internacional acreditavam que a 

indicação da Alemanha pudesse contribuir para 

evitar a eclosão da guerra, como se fosse 

possível uma ekechería no mundo 

contemporâneo. Pelo contrário, a guerra 

impediu a realização da VI Olimpíada da Era 

Moderna. O mesmo voltaria a acontecer em 1940 

e em 1944, no contexto da Segunda Guerra 

Mundial. Ainda assim, esses jogos são 

oficialmente contados, mesmo que não 

realizados. 

 

A) Os itens I, II e III estão corretos e o IV está 

incorreto. 

B) O item IV está correto e os itens I, II e III fazem 

inferências aparentemente equivocadas sobre o 

tema abordado. 

C) Os itens I e II são complementares e os itens III 

e VI são concorrentes, pois estes últimos fazem 

uma análise fenomenológica sobre o tema. 

D) Os itens I e II fazem referência a contextos 

históricos das olimpíadas na Antiguidade, 

enquanto os demais itens argumentam a 

retomada das olimpíadas nos séculos XIX e 

XX. 
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E) Os itens II e III podem ser didaticamente 

tratados como contraditórios enquanto os itens I 

e IV mostram associações temporais 

antagônicas. 

 

Questão 39 

 

Leia os excertos a seguir: 

 

Excerto I  

 

Uma das primeiras teorias sobre a tecnologia 

aborda enfaticamente seu caráter transformador da 

sociedade. Neder denominou essa corrente de 

pensamento instrumentalista; segundo ele, ― este 

seria como um suporte instrumental para realizar 

valores e desejos, sendo os meios tecnológicos 

neutros . Herdeira do otimismo com o progresso, 

desde a filosofia do iluminismo do século XVIII, a 

tecnologia materializa-se apenas em meios para 

atingir determinados fins. 

 

Excerto II 

 

Na concepção de Agazzi, até os anos cinquenta 

pode-se dizer que a ciência era considerada como o 

campo de investigação desinteressada, imparcial, e 

objetiva da verdade; como depósito do 

conhecimento infalível, descontaminada de 

pressões e influências externas. Bem estabelecida 

por cima de todo conflito ideológico e disposta de 

imediato a ajudar à humanidade a resolver qualquer 

tipo de problema graças à riqueza de seus 

instrumentos. O tom desse discurso se 

potencializou tanto por meio da autonomia da 

ciência em relação à sociedade quanto da sua 

neutralidade. 

 

Excerto III 

 

Dagnino descreve a respeito da concepção da 

neutralidade científica em sua obra. Para esse autor, 

enquanto o Iluminismo difundiu o ideal da 

neutralidade, o Positivismo, no século XIX, 

potencializou novos desdobramentos dessa 

percepção. Desvinculada do primado religioso, no 

positivismo, a razão subverteria a subjetividade 

para reproduzir a realidade fielmente, 

principalmente, ao reforçar o caráter de verdade do 

conhecimento científico. Assim, ainda segundo o 

autor, ―[...] a neutralidade da ciência parte de um 

juízo de que a ciência e a tecnologia não se 

relacionam com o contexto no qual são geradas. 

Assim, permanecer sempre isolada é um objetivo e 

uma regra da boa ciência. 

 
SILVA, G.B; BOTELHO, M. I. V. Ciência, 

tecnologia e sociedade: apontamentos teóricos. 
Temporalidades – Revista Discente do Programa de 

Pós-Graduação em História da UFMG. v. 8, n. 1 

(jan./maio 2016) – Belo Horizonte: Departamento de 

História, FAFICH/UFMG, 2016. Disponível em: 

<www.fafich.ufmg.br/temporalidades> . Acesso em: 

20 ago. 2016 

 

Com base nos apontamentos teóricos expostos nos 

excertos, podemos argumentar que os textos 

demonstram: 

 

A) pessimismo pela Ciência e Tecnologia. 

B) otimismo pela Ciência e Tecnologia. 

C) parcialidade pela Ciência e Tecnologia 

D) isolacionismo da Ciência e Tecnologia. 

E) dogmatismo pela Ciência e Tecnologia. 

 

Questão 40 

 

O documento não é inócuo. É, antes de mais nada, 

o resultado de uma montagem, consciente ou 

inconsciente, da história, da época, da sociedade 

que o produziram, mas também das épocas 

sucessivas durante as quais continuou a viver, 

talvez esquecido, durante as quais continuou a ser 

manipulado, ainda que pelo silêncio. O documento 

é uma coisa que fica, que dura, e o testemunho, o 

ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz 

devem ser em primeiro lugar analisados, 

desmistificando-lhe o seu significado aparente. O 

documento é monumento. Resulta do esforço das 

sociedades históricas para impor ao futuro – 

voluntária ou involuntariamente – determinada 

imagem de si próprias. (2003, p.537-538). 

 
LE GOFF, Jacques. Documento/monumento. In: 

FONSECA, Thaís N. L. (orgs.). História e 

Memória. 5ª ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 

2003, p. 525-541. 

 

Sobre as considerações postas por Le Goff, é 

correto afirmar que a Documentação: 

 

A) Remete à qualificação do termo “documento”, 

onde Jacques Le Goff equivocadamente 

sustenta a ideia de que o termo 
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latino documentum, derivaria de docere, que 

significaria “ensinar”. Evidencia ainda que 

apenas no século XVII que de fato propagou-se, 

na linguagem jurídica francesa, a expressão 

“títulos e documentos”; já o sentido da 

documentação como “prova” e como 

“testemunho histórico” foi incorporado a partir 

do século XIX. 

B) Possui escassas formas de serem categorizadas, 

cujas nuances se mostram de forma estática 

conforme os elementos presentes nos 

documentos. Dentre estas nuances temos a 

Arquivologia, destacando-se como suporte, que 

se refere ao material sobre o qual as 

informações são registradas (exemplos: papel, 

filme, disco magnético); e gênero, que consiste 

por sua vez na configuração que assume um 

documento de acordo com sua própria 

linguagem (exemplos: textuais, audiovisuais, 

fonográficos, iconográficos, eletrônicos). 

C) Possui outro qualitativo consistindo na 

conhecida classificação das “três idades”: 

a documentação intermediária agrega 

documentos nas fases de uso e que estão 

vinculados às suas finalidades imediatas, sejam 

administrativas ou legais; a documentação 

corrente, a qual aguarda pela definição de seu 

descarte ou da sua guarda definitiva; e 

a documentação ativa, que aglutina os 

documentos preservados devido ao seu valor 

histórico, destacando as suas potenciais funções 

científica, social e cultural.  

D) Tem como marco histórico primordial a 

Revolução Industrial, sendo este um marco 

significativo para a lida documental. Isso 

porque os Arquivos Nacionais foram criados 

paulatinamente e a perspectiva de atendimento 

ao cidadão, por meio do acesso à informação, 

começou a ganhar os primeiros contornos, 

ainda que de maneira tímida. 

E) Remete à noção de conjunto de documentos, 

bem como se refere às ações de coleta, 

processamento técnico e disseminação de 

informações. Em linhas gerais, o termo 

documentação pode ser compreendido como 

prática com e/ou sobre algum documento ou 

conjunto documental. Importa destacar a 

característica de evidenciar vários tipos de 

registros, garantindo a permanência da 

informação ao longo dos diferentes contextos 

históricos. Muito além de agregar as múltiplas 

expressões do conhecimento humano, a 

documentação assume a função de representar 

ideias e objetos que nos informam sobre algo. 

 

Questão 41 

 

A História da disciplina de história no currículo 

nacional é marcada por idas e vindas, avanços e 

retrocessos, continuidades e descontinuidades. 

Neste sentido o debate historiográfico sobre a 

disciplina de História
(1)

, e o “estado da arte” têm 

elucidado momentos da História onde as 

perspectivas políticas, econômicas e socioculturais 

interferem na relevância do componente curricular 

e nas suas intencionalidades. 

 

Tendo em vista o exposto, História da História no 

currículo brasileiro, assinale a alternativa incorreta: 

 

A) As reformas ocorridas em 1930 concorreram 

para a criação do Ministério da Educação e 

Saúde Pública; foi proposta a construção de 

uma política centralizadora para a educação – 

pois até aquele momento não havia uma política 

nacional –, e o ensino de história passa então a 

ser um instrumento das ideias do Estado 

Nacional. Para tanto, buscam-se os 

pressupostos teórico-metodológicos da escola 

positivista, para nortear os trabalhos 

pedagógicos a serem realizadas no espaço de 

sala de aula. 

B) Em 1931, ocorrem as reformas promovidas por 

Francisco Campos, que propunham a definição 

de programas e orientações referentes aos 

métodos de ensino. Ainda que pela primeira vez 

alcançassem todos os níveis de ensino e 

tornassem o ensino obrigatório em todo o 

território nacional, as propostas receberam 

fortes críticas dos professores, acusando-as de 

se tratar de manifestações de cunho 

nacionalistas em detrimento das pedagógicas. 

C) As reformas propostas por Gustavo Capanema, 

de certa forma, deram continuidade às reformas 

de Francisco Campos, tendo como base a 

Constituição de 1937. Nesse contexto, a escola 

secundária pública atendia mais uma vez a elite 

brasileira, e o curso técnico profissionalizante, 

exigência da modernização, viera para atender a 

classe trabalhadora. Assinale-se que foram as 

reformas de Capanema que trouxeram ao 
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cenário a história do Brasil como uma 

disciplina autônoma e científica. 

D) A disciplina História, no Brasil, nasce no século 

XVIII, junto com a História acadêmica. Tem 

início concomitante com o Instituto Histórico 

Geográfico Brasileiro (IHGB), que fica a cargo 

da organização da disciplina escolar no colégio 

D. Pedro II, em 1808, no Rio de Janeiro, criado 

para atender aos interesses da elite. 

E) A partir das décadas de 1960–1970, mudanças 

profundas ocorrem no país (ditadura militar) e 

atingem em cheio o campo educacional, e 

consequentemente a disciplina História perde 

lugar no currículo, na medida em que a 

pesquisa histórica passa a ser controlada. Para 

ilustrar, nesse período, o ensino de História nas 

escolas públicas era organizado, nos currículos, 

da seguinte maneira: 1ª fase – história da 

família, o bairro, o município, a cidade, o 

estado e o país; 2ª fase – história geral, antiga e 

contemporânea. 

 
(1)

 ANDRADE. M.P.V. Concepção e ensino 

de história na proposta de reorientação 

curricular de Goiás do 6º ao 9º ano. II 

Seminário de Pesquisa da Pós-Graduação 

em História. UFG/UCG, 14/15/16/set/2009. 

Disponível em: < 

https://pos.historia.ufg.br/up/113/o/IISPHist

09_MarciaAparraAndrade.pdf>. Acesso em: 

20 ago. 2016. 

 

Questão 42 

 

Quando se aborda o tema “História e diversidade e 

gênero” no ambiente escolar, faz-se necessário 

compreender que conceitos sobre 

heterossexualidade, homossexualidade, entre 

tantos, por vezes polêmicos e carregados de tabus, 

precisam fazer parte do currículo escolar, pois só se 

promove a dignidade da pessoa humana, tal qual 

está posto nos artigos 1º e 3º da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, a partir do 

momento em que a visão de nossas construções 

socioculturais do presente estão ligadas a outras 

tantas que já existiram no passado, continuaram e 

se diferenciaram.  

 

Sobre a história da homossexualidade 
(1)

 assinale a 

alternativa incorreta: 

 

A) No século XVII, o capitalismo expandiu-se, 

consequentemente isso acarretou na 

competitividade entre os homens, o que 

influenciou muito pouco no contato entre eles. 

Dessa forma, a priori, as relações homoafetivas 

passaram a incomodar o sistema capitalista, 

sendo que, ainda no século XVIII, esta 

tendência foi superada, haja vista o mercado 

consumidor criado por este público ter 

acelerado o consumo. 

B) Nos povos antigos a homossexualidade era 

encarada com normalidade, talvez até mais do 

que isso, pois representava uma evolução da 

sexualidade. A homossexualidade estava 

presente tanto na Grécia, quanto no Império 

Romano e recebia o nome de pederastia. Termo 

esse utilizado para designar o relacionamento 

erótico entre um homem e um menino. 

C) A pederastia, na Grécia antiga, era vista sobre 

vários prismas, dependendo da situação. 

Entretanto, o que mais se destaca é a pederastia 

inserida na educação dos jovens rapazes, pois 

entendiam que a prática da pederastia 

institucionalizada era necessária ao 

desenvolvimento da masculinidade dos 

adolescentes. 

D) Outro ponto a ser destacado é o fato de que na 

cidade Estado de Esparta, o amor entre dois 

homens não era visto como uma anomalia, ao 

contrário, era estimulado pelas forças militares, 

pois entendiam que um soldado homossexual, 

ao ir para guerra, lutaria com muito mais 

bravura do que um soldado heterossexual, tendo 

em vista que estaria lutando não só pelo seu 

povo, mas também pelo seu amado. 

E) Já na Idade Média, o mais feroz dos 

preconceitos contra a homossexualidade 

encontrava-se nas religiões. Para a maioria das 

religiões, toda atividade sexual diversa da 

procriação era considerada um pecado, uma vez 

que se estava descumprindo com a ordem 

“crescei e multiplicai-vos”. Isto é, a relação 

sexual praticada apenas como fonte de prazer, 

ainda que entre duas pessoas que se amavam, 

era vista como uma transgressão à ordem 

natural. 

 
(1)

 DIETER. C. T. As raízes históricas da 

homossexualidade, os avanços no campo 

jurídico e o prisma constitucional. 

Instituto Brasileiro de Direito de Familia. 



IFTO – INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS ÁREA DE CONHECIMENTO: HISTÓRIA 

 

  

IBDFAM, abril/2012. Disponível em: < 

http://www.ibdfam.org.br/artigos/autor/Crist

ina%20Ternes%20Dieter>. Acesso em: 20 

ago. 2016. 
 

Questão 43 

 

Sobre Hobsbawm
(1)

 

 

“Se eu me arrependo? Não, não creio. Tenho plena 

consciência de que a causa que abracei revelou-se 

infrutífera. Talvez não devesse ter seguido esse 

caminho. Mas, por outro lado, se os homens não 

cultivam o ideal de um mundo melhor, eles perdem 

algo. Se o único ideal dos homens é a busca da 

felicidade pessoal, por meio do acúmulo de bens 

materiais, a humanidade é uma espécie diminuída” 

Eric Hobsbawm - 1999 

 

Com base nas publicações de Eric Hobsbawm 

analise os itens abaixo, julgue-os e assinale a 

alternativa correta. 

 

I. Seria necessário muito esforço para vislumbrar 

no conjunto da obra de Eric Hobsbawm a 

presença da política. Seu projeto assim como 

seus métodos foram de uma complexidade 

desde seu primeiro livro, passando pelos artigos 

e incluindo até as mais informais entrevistas. 

II. Sob a égide de valores que remontam ao século 

XVIII Iluminista, senão mesmo ao humanismo 

cívico renascentista, construiu e buscou delinear 

de forma coerente toda a sua trajetória 

intelectual. 

III. O ideal da razão permeou, inclusive, seu olhar 

retrospectivo em sua autobiografia: Tempos 

Interessantes: uma vida no século XX. O 

comunismo, para Hobsbawm, foi parte da 

tradição da civilização moderna, desde as 

“Revoluções Americana e Francesa”, ou seja, 

do compromisso com a melhoria das condições 

de vida de todos os seres humanos. 

IV. Fundamentou sua própria concepção de 

política, aquela que se desenvolve numa “esfera 

pública”, “na qual as pessoas articulam suas 

opiniões e se unem para alcançar objetivos 

coletivos”. 

V. Concebeu a política como um sistema, não 

diferindo da definição apresentada por Robert 

Dahl, a saber, “qualquer estrutura persistente de 

relações humanas que envolva controle, 

influência, poder ou autoridade, em medida 

significativa”. 

 

A) Todos os itens estão corretos 

B) Apenas um item está correto. 

C) Somente três itens estão corretos 

D) Os itens II, III, IV e V estão corretos. 

E) Somente os itens I e IV estão corretos. 
 

(1) CORREA, P. G. História, política e 

revolução em Eric Hobsbawm e 

François Furet. 2006. 241 folhas. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade 

de São Paulo (USP). Disponível em: < 

http://www.teses.usp.br/teses/disponive

is/8/8138/tde-06072007-120331/pt-

br.php> . Acesso em 20 ago. 2016. 

 

Questão 44 

 

Considerando as contribuições da cultura indígena 

no Brasil, analise os itens abaixo, julgue-os e em 

seguida assinale a alternativa correta: 

 

I. A influência cultural indígena na sociedade 

brasileira perpassa o hibridismo quanto a 

assimilação da língua portuguesa e suas 

influências das línguas indígenas. Várias 

palavras de origem indígena se encontram em 

nosso vocabulário cotidiano, como palavras 

ligadas à flora e à fauna (como abacaxi, caju, 

mandioca, tatu) e palavras que são utilizadas 

como nomes próprios (como o parque do 

Ibirapuera, em São Paulo, que significa, “lugar 

que já foi mato”, em que “ibira” quer dizer 

árvore e “puera” tem o sentido de algo que já 

foi. O rio Tietê em São Paulo também é um 

nome indígena que significa “rio verdadeiro”) 

II. Além da influência indígena na culinária 

brasileira, herdamos também a crença nas 

práticas populares de cura derivadas das 

plantas. Por isso se recorre ao pó de guaraná, ao 

boldo, ao óleo de copaíba, à catuaba, à semente 

de sucupira, entre outros, para curar alguma 

enfermidade. 

III. A culinária brasileira herdou vários hábitos e 

costumes da cultura indígena, como a utilização 

da mandioca e seus derivados (farinha de 

mandioca, beiju, polvilho), o costume de se 

alimentar com peixes, carne socada no pilão de 

madeira (conhecida como paçoca) e pratos 

derivados da caça (como picadinho de jacaré e 
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pato ao tucupi), além do costume de comer 

frutas (principalmente o cupuaçu, bacuri, 

graviola, caju, açaí e o buriti). 

IV. Por volta de 1500, momento da chegada dos 

europeus, até os dias atuais, século XXI, a 

população indígena diminuiu drasticamente, de 

três a cinco milhões de índios para, atualmente, 

segundo a FUNAI (Fundação Nacional do 

Índio), 358 mil índios. 

 

A) Os itens I, II, III e IV estão corretos. 

B) Os itens I, II e III estão corretos e o IV está 

incorreto. 

C) O item IV está correto e os itens I, II e III fazem 

inferências aparentemente equivocadas sobre o 

tema abordado. 

D) Os itens I e II são complementares e os itens III 

e VI são concorrentes, pois estes últimos fazem 

uma análise fenomenológica sobre o tema. 

E) Os itens II e III podem ser didaticamente 

tratados como contraditórios enquanto os itens I 

e IV mostram associações temporais 

antagônicas. 

 

Questão 45 

 

A influência africana no processo de formação da 

cultura afro-brasileira começou a ser delineada a 

partir do tráfico negreiro, quando milhões de 

africanos "deixaram" forçadamente o continente 

africano e despontaram no Brasil para exercer o 

trabalho compulsório. 

 

Sobre esta temática é correto afirmar que: 

 

A) Houve uma homogeneidade cultural praticada 

pelos negros africanos, visto que esta  

homogeneidade era de certa forma favorecida 

pelas origens similares dos africanos, que 

oriundos do continente africano, acabavam por 

apresentava uma prática cultural muito 

semelhante em alguns aspectos devido à região 

que pertenciam. 

B) Além da prática cultural similar ressaltada, os 

africanos incorporaram práticas europeias e 

indígenas, além de influenciá-los culturalmente. 

O intercâmbio cultural entre os elementos 

citados contribuiu para uma formação cultural 

afro-brasileira pouco híbrida e peculiar. 

C) Ao longo dos períodos pré-colonial, colonial, 

monárquico e republicano brasileiro, foi grande 

o contingente de escravos africanos no Brasil, 

visto que o país constituía o maior mercado 

consumidor do período. A contribuição desses 

escravos foi além da participação econômica, 

uma vez que foram inserindo suas práticas, seus 

costumes e seus rituais religiosos na sociedade 

brasileira, contribuindo, dessa forma, para uma 

formação cultural peculiar no Brasil. 

D) Importante ressaltar que as práticas desses 

escravos africanos eram muito semelhantes 

entre si, pois eles eram oriundos do continente 

africano. De acordo com VAINFAS (2001 

p.66)
 (2)

, durante o período pré-colonial e 

colonial, quase nada se sabia sobre a origem 

étnica dos africanos traficados para o Brasil. 

Porém, ao longo do período, passou-se a 

designá-los a partir da região ou porto de 

embarque, ou seja, das áreas de procedência. 

E) O escravo africano era um elemento de suma 

importância no campo econômico do período 

colonial sendo considerado "as mãos e os pés 

dos senhores de engenho porque sem eles no 

Brasil não é possível fazer, conservar e 

aumentar fazenda, nem ter engenho corrente" 

(ANTONIL, 1982, p.89) 
(1)

. Contudo, a 

contribuição africana no período colonial foi 

muito além do campo econômico, uma vez que 

os escravos souberem reviver suas culturas de 

origem e recriaram novas práticas culturais 

através do contato com outras culturas. 

 
(1) ANTONIL, André João. Cultura e 

Opulência do Brasil. Belo Horizonte: 

Itatiaia: São Paulo: EDUSP, 1982.  
(2) VAINFAS, Ronaldo. Dicionário do Brasil 

Colonial (1500-1808). Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2001. 

 

Questão 46 

 

A história do Tocantins é marcada por momentos 

de idas e vindas. Tendo em vista a criação da 

comarca no norte em 1809, podemos inferir que: 

 

A) Esta recebeu o nome de Comarca de São João 

das Duas Palmas, assim como chamaria a vila 

que, na confluência do Araguaia no Tocantins 

se mandaria criar com este mesmo nome para 

ser sua sede. Para nela servir, foi nomeado o 

desembargador Joaquim Theotônio 

Segurado como seu ouvidor. 
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B) A nova comarca compreendia os julgados de 

Porto Real, Natividade, Conceição, Arraias, São 

Félix, Cavalcante, Traíras e Flores. O arraial de 

Aparecida do Rio Negro, que já tinha sido 

cabeça de julgado, perde essa condição, que foi 

transferida para Porto Real, ponto que 

começava a prosperar com a navegação do 

Tocantins. Enquanto se fundava a vila de São 

João das Duas Palmas, Natividade seria a sede 

da ouvidoria. A função primeira de Theotônio 

Segurado era designar o local onde deveria ser 

fundada essa vila. 

C) O 18 de março foi, oficialmente, considerado o 

Dia da Autonomia pela Lei n.º 960 de 17 de 

março de 1988, por ser a data da criação da 

Comarca do Norte, estabelecida como marco 

inicial da luta pela emancipação da província. 

D) Para facilitar a administração, a aplicação da 

justiça e, principalmente, incentivar o 

povoamento e o desenvolvimento da navegação 

dos rios Tocantins e Araguaia, o Alvará de 18 

de março de 1809 dividiu a Capitania de Goiás 

em duas comarcas (regiões): a Comarca do Sul 

e a Comarca do Norte. 

E) A vila de São João das Duas Palmas recebeu o 

título de vila, mas nunca chegou a ser 

construída. Theotônio Segurado, administrador 

da Comarca do Norte, muito trabalhou para o 

desenvolvimento da navegação do Tocantins e 

do Araguaia e o incremento do comércio com o 

Pará. Assumiu posição de liderança como 

grande defensor dos interesses regionais e, tão 

logo se mostrou oportuno, não hesitou em 

reivindicar legalmente a autonomia político-

administrativa da região, indo assim contra os 

ideais da coroa portuguesa. 

 

Questão 47 

 

Os itens a seguir fazem parte da integração entre a 

História e cursos no eixo tecnológico de 

Informação e comunicação, neste caso a história da 

computação.
(1)

 

 

Analise-os, julgue-os e assinale a alternativa 

correta. 

 

I. A segunda geração (1956 - 1963) foi 

impulsionada pela invenção do transistor (1948) 

e em 1956 já se produziam computadores com 

esta tecnologia. Apareceram também os 

modernos dispositivos, tais como as 

impressoras, as fitas magnéticas, os discos para 

armazenamento, etc. Os computadores 

passaram a ter um desenvolvimento rápido, 

impulsionados principalmente por dois fatores 

essenciais: os sistemas operacionais e as 

linguagens de programação.  

II. Os circuitos integrados propiciaram um novo 

avanço e com eles surgiram os computadores de 

terceira geração (1964 - 1970). As tecnologias 

LSI, VLSI e ULSI† abrigam milhões de 

componentes eletrônicos em um pequeno 

espaço ou chip, iniciando a quarta geração, que 

vem até os dias de hoje (2016). 

III. Os atuais avanços em pesquisa e o projeto de 

novas tecnologias para os computadores estão 

possibilitando o surgimento da quinta geração. 

Dois avanços que configuram um divisor de 

águas são o processamento paralelo, que 

quebrou o paradigma de von Neumann, e a 

tecnologia dos supercondutores. 

IV. A partir de 1975, com a disseminação dos 

circuitos integrados, a Computação deu um 

novo salto em sua história, proporcionado pelo 

surgimento e desenvolvimento da indústria dos 

computadores pessoais e, principalmente, pelo 

aparecimento da computação multimídia. Com 

o aparecimento dos microcomputadores, 

rompeu-se a barreira de deslumbramento que 

cercava as grandes máquinas e seu seleto 

pessoal que as manipulava, e surgiu a 

possibilidade da transferência do controle do 

computador para milhares de pessoas, 

assistindo-se à sua transformação em um bem 

de consumo. 

V. No início da década de 1990, ocorreu uma 

difusão intensa do paradigma da orientação a 

objeto
(2)

. Este paradigma esteve em gestação 

por cerca de 30 anos e as novas tecnologias 

como a Internet (...). O crescimento da Internet 

e o “comércio eletrônico” introduziram novas 

dimensões de complexidade no processo de 

desenvolvimento de programas. 

 

A) Os itens I, II e III estão corretos e os IV e V 

estão incorretos. 

B) O item IV está correto e os itens I, II e III fazem 

inferências aparentemente equivocadas sobre o 

tema abordado. 

C) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos. 
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D) Os itens I e II são complementares e os itens III 

e VI são concorrentes, pois estes últimos fazem 

uma análise fenomenológica sobre o tema. 

E) Os itens II e III podem ser didaticamente 

tratados como contraditórios enquanto os itens 

I, IV e V mostram associações temporais 

antagônicas. 

 
(1) FONSECA Filho, Cléuzio. História da 

computação [recurso eletrônico]: O Caminho 

do Pensamento e da Tecnologia / Cléuzio 

Fonseca Filho. – Porto Alegre : EDIPUCRS, 

2007. 205 p. Disponível em: < 

http://www.pucrs.br/edipucrs/online/historiada

computacao.pdf> . Acesso em 20 ago. 2016. 
(2) Falando de uma maneira mais técnica e 

bastante genérica, significa que o foco da 

atenção do programador recai mais nos dados 

da aplicação e nos métodos para manipulá-los 

do que nos estritos procedimentos. 

 

Questão 48 

 

A integração com as áreas profissionais faz com 

que a Historiografia parta para as discussões 

temáticas. O estudante do Curso de Engenharia ou 

de um Técnico do Eixo Tecnológico de 

Infraestrutura deve conhecer as expressões 

construtivas ao longo dos tempos históricos. O 

papel do docente é justamente oportunizar este 

contato. 

 

Sendo assim observe as imagens e assinale a 

alternativa que possui a correspondência correta: 

 

Figura 1 – Colunas gregas 

 
 

Fonte:  

<http://www.estilosarquitetonicos.com.br> . 

Acesso em 20 ago. 2016. 

 

A) 3 – Ordem Dórica; 2 – Ordem Jônica e 1 - 

Ordem Coríntia. 

B) 1 – Ordem Dórica; 2 – Ordem Jônica e 3 - 

Ordem Coríntia. 

C) 2 – Ordem Dórica; 1 – Ordem Jônica e 3 - 

Ordem Coríntia. 

D) 3 – Ordem Dórica; 1 – Ordem Jônica e 2 - 

Ordem Coríntia. 

E) 2 – Ordem Dórica; 3 – Ordem Jônica e 1 - 

Ordem Coríntia. 

 

Questão 49 

 

Sobre a agrimensura assinale a alternativa 

incorreta: 

 

A) Sua origem remonta, desde as mais antigas 

civilizações, à construção de monumentos 

gigantescos, templos sagrados, pirâmides, 

teatros, anfiteatros, aquedutos ou pontes, tendo 

em vista que, em torno destas obras magistrais, 

pode-se imaginar as operações topográficas 

necessárias ao arquiteto, para estabelecer os 

planos que permitiriam a realização prática da 

obra. 

B) Entre as várias aplicações, temos na 

agrimensura o estabelecimento das direções, 

medição das distâncias, estimativa das alturas, 

mas também delimitação das parcelas dos 

terrenos, projeção e traçado das estradas e 

caminhos, construção de canais para irrigação 

ou mesmo de obras para o transporte de água. 

C) O trabalho dos agrimensores romanos era 

irrelevante socialmente, tanto no ambiente civil 

como no militar. Eles eram escolhidos pelo 

Estado devido a seus trabalhos de 

cadastramento serem dispensáveis na 

determinação dos impostos. Eles vieram a ser, a 

partir do reinado de Augusto, funcionários 

imperiais gozando de privilégios e de estado 

social elevado, porém sem o devido retorno por 

parte dos imperadores. 

D) Os mais antigos vestígios da aplicação da 

agrimensura remontam ao Antigo Egito, por 

meio de papiros e pinturas em monumentos ou 

tumbas funerárias, as quais nos ensinam a 

aplicação desta profissão. 



IFTO – INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS ÁREA DE CONHECIMENTO: HISTÓRIA 

 

  

E) A agrimensura é uma das mais velhas artes 

praticadas pelo homem. Os registros históricos 

indicam que essa ciência se iniciou no Egito; 

Heródoto (1400 a.C.) descreve em seus 

apontamentos, os trabalhos de demarcação das 

terras às margens do Nilo. 

O agrimensor era um funcionário nomeado pelo 

faraó com a tarefa de avaliar os prejuízos das 

cheias e restabelecer as fronteiras entre as 

diversas propriedades. 

 

Questão 50 

 

Leia o texto a seguir: 

 

Não obstante a grande  obra  de  Marx  ser  

a  crítica  ao  modo  de  produção 

capitalista, sua análise não se faz apenas 

pelo aspecto econômico. Sua teoria 

considera a economia como parte da vida 

social, parte da história que é a produção  

da existência humana.  Falamos, assim,  

sobre  as  classes  sociais  decorrentes  da  

divisão  social  do trabalho,  falamos  da  

vida  de  homens  e  mulheres  que  não  

apenas  trabalham.  Eles comem,  

reproduzem-se,  vivem  em  sociedade,  

relacionam-se,  constroem  laços  de 

amizade  e  de  colaboração  e  de  

competição,  pertencem  a  diferentes  

grupos,  têm ideologias,  afetos,  filiação  

religiosa  etc.  E  constroem  sua  história  

em  espaços-tempos determinados. 

 
Ciavatta, M. Da Educação Politécnica à 

Educação Integrada: Como se escreve a 

história da educação Profissional. 

Disponível em: < 

https://www.fe.unicamp.br> Acesso em 20 

ago. 2016. 

 

Analise as alternativas a seguir e assinale a que 

estiver em desconformidade com o desdobramento 

do texto: 

 

A) Conforme Comte, a sociedade apresenta duas 

leis fundamentais: a dinâmica social e a estática 

social. De acordo com a lei da estática social, o 

desenvolvimento só pode ocorrer se a sociedade 

se organizar de modo a evitar o caos, a 

confusão. Uma vez organizada, porém, ela pode 

dar saltos qualitativos, e nisso consiste a 

dinâmica social. Essas duas leis são resumidas 

no lema “ordem e progresso”. 

B) Diferentemente da história tradicional, que 

registrou a vida humana dando protagonismo 

aos heróis, aos poderosos, aos grandes feitos, 

Marx eleva todos os atos da vida humana ao 

nível do acontecimento.  

C) A história  é a  produção  social  da existência 

(MARX,  1979),  é  sua  concepção  de  

história,  tão  bem  apropriada  por  alguns 

historiadores que incorporaram novos temas, 

novos objetos, os grandes acontecimentos e os 

fatos do cotidiano (BURKE, 1991), como a 

École des Annales.  

D) Mesmo sem admitir a influência de Marx em 

seus estudos, seus historiadores trabalham, “em 

primeiro lugar, a substituição de uma história 

narrativa de acontecimentos por uma história 

problema. Em segundo lugar, uma história de 

todas as atividades humanas e não apenas 

história política”.  

E) Como desfecho previsível desta ampliação de 

objetos e de concepção teórica da história,  “em  

terceiro  lugar,  visando  completar  os  outros  

dois  objetivos,  a colaboração com outras 

disciplinas, tais como a geografia, a sociologia, 

a psicologia, a economia, a linguística, a 

antropologia social e tantas outras” (BURKE, 

1991). 

 

https://www.fe.unicamp.br/

