
  

                PROCESSO SELETIVO Nº 001/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ - SP 

PAEB II - HISTÓRIA 

Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa  
Matemática 
Atualidades 
Conhecimentos Específicos 

10 
05 
05 
10 

Total de questões  30 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver 

falha, solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE 

no espaço indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta 

grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 

preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição 

do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas 

calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material 

de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 

definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE 

RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 

acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 

simultaneamente, depois de concluído. 

 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. 

USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ/SP – PAEB II - HISTÓRIA 

Marque aqui as suas respostas:  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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Língua Portuguesa  

1) Em relação à significação das palavras, elas 
podem ser divididas em três grupos: sinônimos, 
antônimos e parônimos. Sendo assim, indique 
abaixo a resposta CORRETA que apresenta a 
definição de sinônimo. 
 
a) São palavras que possuem significados 
opostos. 
b) São palavras que possuem significados 
próximos. 
c) São palavras que possuem significados 
distantes. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Interpretar um texto significa identificar a 
intenção do autor. Esse processo cognitivo que 
permite ao leitor fazer a atribuição de significado e 
coerência ao texto, imprimindo nele uma 
interpretação é o processo de estabelecer 
relações entre as partes do texto. Também 
podemos chamar esse processo de... Aponte 
abaixo a resposta correta que apresenta a 
resposta CORRETA.   
 
a) Processo preferencial. 
b) Processo inferencial. 
c) Processo referencial. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3) Um sistema de reforço da escrita, constituído 
por sinais sintáticos, destinados a organizar as 
relações e a proporção das partes do discurso e 
das pausas orais e escritas. (Catach Nina, 
Moderna Gramática Portuguesa, Bechara, 
Evanildo, 2009). A definição acima está se 
referindo... Indique abaixo a resposta CORRETA. 
 
a) Ao texto. 
b) À entonação. 
c) À pontuação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4) Prosódia é a parte da fonética que trata da 
correta acentuação e entonação dos fonemas. A 
preocupação maior da prosódia é o conhecimento 
da sílaba predominante, chamada tônica. Aponte 
abaixo a resposta CORRETA que apresenta a 
definição de sílaba. 
 
a) Sílaba é elemento silábico é sua base são as 
consoantes. 
b) Sílaba é um morfema emitido em um só 
impulso respiratório. 
c) Sílaba é um fonema ou grupo de fonemas 
emitido em um só impulso expiratório. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

5) Em relação à acentuação temos como conceito 
o acento de intensidade – o que, de acordo com 
Bechara, 2009 significa que numa palavra nem 
todas as sílabas são proferidas com a mesma 
intensidade e clareza. Em sólida, barro, poderoso, 
material, há uma sílaba que se sobressai às 
demais por ser proferida com mais esforço 
muscular e mais nitidez e, por isso, se chama... 
Indique abaixo a resposta CORRETA que 
completa a citação acima.  
 
a) tônica. 
b) átona. 
c) postônica. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) Em relação à Gramática Descritiva, Bechara, 
2009 afirma que ele é  visto como unidade 
acústica que desempenha função linguística 
distintiva de unidades linguísticas superiores 
dotadas de significado. Indique abaixo a resposta 
CORRETA que aponta o elemento citado acima 
pelo Prof. Evanildo Bechara, 2009. 
 
a) Fonética. 
b) Fonologia. 
c) Aparelho fonador. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) No estudo da sintaxe e das estruturas frasais, 
temos a frase, a oração e o período. Indique 
abaixo a resposta CORRETA que apresenta a 
definição de frase. 
 
a) É a representação intelectual de um objeto ou 
de uma ideia ou de um conceito. 
b) É a representação analítica, caracterizada pela 
ausência de verbos. 
c) É a oração que dispõem de verbos, porém este 
possa estar oculto. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) A oração, em Língua Portuguesa é a frase 
provida de um ou mais verbos, constituindo em 
princípio, de sujeito e predicado. Indique abaixo a 
resposta CORRETA que apresenta um exemplo 
de oração.  
 
a) Socorro! 
b) Frutas, verduras, legumes, cereais, 
leguminosas. 
c) O despertador é um objeto abjeto. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9) Período é a oração ou o grupo de orações de 
sentido completo terminado por um ponto final ou 
equivalente. (Antonio Henriques, 2004). Indique 
abaixo a resposta CORRETA que apresenta as 
duas classificações de períodos. 
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a) nominal ou oracional. 
b) simples e composto. 
c) coordenado ou subordinado. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) Em relação ao estudo das orações e suas 
funções oracionais, temos duas unidades 
significativas, o sujeito e o predicado. Sendo 
assim, analise com atenção a seguinte frase: “O 
bom filho compreende o esforço dos pais.” Indique 
abaixo a resposta CORRETA que apresenta o 
sujeito da oração citada acima. 
 
a) o bom filho. 
b) os pais. 
c) compreende. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 

Matemática 

11) Dada a função           definida por 

{√              
              

. Assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 
a) O limite esquerdo de      quando   tende a   é 
igual a  ; 
 
b) Usando as propriedades dos limites temos 

                             ; 

 

c) Como   não está definida em  ,            

não existe; 
 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Sejam   e   espaços vetoriais sobre um corpo 

  e       uma transformação linear. É correto 
afirmar que: 
 
a) A imagem de  ,       é um subespaço vetorial 

de  ; 
 
b) O núcleo de  ,          }, se e somente se   
é injetora; 
 

c)    (      )     (     )         , onde 

        indica a dimensão do espaço vetorial  ; 
 
d) Nenhuma das anteriores. 
 
13) Dado o sistema  

{
        
         

  

o valor de    é: 
 

a)  
  

 
; 

b)  ; 

c)   ; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

14) Seja     
 

 
      dada por         

     . Analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
I- Segundo as regras de diferenciação       
   . 

II- Os números críticos de   são   e  . 
III- Como        e         temos que   é o 

máximo absoluto de  . 
 
a) Somente a afirmativa II está correta; 
b) As afirmativas II e III estão corretas; 
c) Todas as alternativas estão corretas; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Considerando a função afim   de   em   
dada por          , podemos afirmar que: 
 
a) A função   é decrescente pois       ; 
 
b) O ponto de interseção com o eixo das 
abscissas é dado por         
 

c) O ponto   
 

 
  

 

 
  pertence ao conjunto 

imagem da função    
 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 

Atualidades  

16) Segundo o TRT confirma sentença que 
condenou o Santander a indenizar a analista 
demitida por ordem de LULA ,a juíza Cynthia 
Gomes Rosa ,do tribunal regional do trabalho da 
segunda região manteve a sentença expedida em 
agosto de 2015 pela juíza Lucia Toledo Silva Pinto 
Rodrigues que condenou a instituição financeira a 
pagar uma indenização ,diante disso qual foi o 
valor expedido por ela, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
a) 500 mil reais por danos morais infligidos à 
funcionária castigada por ser honesta. 
b) 450 mil reais por danos morais infligidos à 
funcionaria castigada por ser honesta. 
c) 350 mil reais por danos morais infligidos à 
funcionária castigada por ser honesta. 
d) 300 mil por danos morais infligidos à funcionária 
castigada por ser honesta. 
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17) Em 31 de janeiro de 2015 o site da veja 
levantou os principais dados e acontecimentos 
econômicos ,quais são eles ? 
 
a) Crise no setor elétrico, turbulências no mercado 
de trabalho, escalada da inflação. 
b) Imposto de renda, juros abusivos, contas 
publicas apertadas. 
c) Adesão de benefícios, e benefícios 
previdenciários, inflação alta. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) Podemos dizer que Plantar árvore é o 
suficiente para que possamos combater o 
aquecimento global ? 
 
a) Não, pois o reflorestamento não é uma das 
principais estratégias para o aquecimento global. 
b) Não, pois muito carbono é emitido nas cidades, 
seria necessário uma área muito extensa, que 
hoje não esta disponível. 
c) Sim, o reflorestamento é uma das principais 
estratégias para o combate do aquecimento 
global, ajudam a reduzir o calor da selva de pedra 
urbana, evitar enchente e preservar cursos de 
água. 
d) Sim, pois o reflorestamento ajuda na emissão 
de gases de carbono onde poderá intensificar o 
efeito estufa. 
 
19) Quais são os acúmulos em penalidades por 
desmatamento onde a maior parte dessas multas 
não são pagas segundo a ong greenpeace  entre 
agosto 2015 e julho de 2016. 
 
a) R$222 milhões. 
b) R$ 200 milhões. 
c) R$ 250 milhões. 
d) R$ 260 milhões. 
 
20) Segundo a reportagem do g1 em 1/12/2015 
Cunha é acusado de mentir em depoimento à CPI 
da Petrobrás quando disse, em março não possuir 
contas bancárias no exterior . 
 
Segundo Cunha: 
 
a) Nega de ser dono das contas, mas admite ser 
usufrutuário de ativos mantidos na Suíça e 
administrados por truste – entidades legais que 
administram bens em nome de um ou mais 
beneficiários. 
b) Nega ser dono das contas na Suíça, dizendo 
que as acusações não tem qualquer fundamento. 
c) Nega ser dono das contas na Suíça e diz ainda 
que vota favorável na continuidade do processo 
pela circunstancia das acusações de que esta 
sendo tramitado no supremo. 

d) Nega ser dono da conta assim seus aliados 
tentarão postergar os trabalhos do conselho de 
ética. 
 
 

Conhecimentos Específicos 

21) Julgue As afirmativas:  
 
I- No Brasil, a partir da promulgação da Lei nº 
10.639/2003 e das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
brasileira e Africana, foi estabelecido um marco 
legal, político e pedagógico de reconhecimento e 
valorização das influências africanas na formação 
da sociedade brasileira e do protagonismo da 
população afro-brasileira na formação social, 
política e econômica do país.  
II- A partir de 2003, após a alteração da Lei n° 
9.394/1996 pela sanção da Lei n° 10.639/2003 e 
sua posterior regulamentação por meio do Parecer 
CNE/CP n° 03/2004 e da Resolução CNE/CP n° 
01/2004, foi estabelecida a obrigatoriedade do 
ensino de história afro-brasileira e africana nas 
escolas públicas e privadas da educação básica 
em todo Território Nacional. 
III- O então presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
sancionou uma lei que alterou a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Trata-se da Lei n° 
10.639/2003, e foi a partir dela que o Conselho 
Nacional de Educação (CNE) estabeleceu as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 
dispostas no Parecer CNE/CP n° 03/2004 e na 
Resolução CNE/CP n° 01/2004, as quais deverão 
orientar iniciativas de formação inicial e 
continuada e processos de gestão escolar. 
IV- Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil explicitam em seu texto: “O 
combate ao racismo e às discriminações de 
gênero, socioeconômicas, étnico racial e religioso 
deve ser objeto de constante reflexão e 
intervenção no cotidiano da educação infantil” 
(BRASIL, 2009a, p.10). 
 
São verdadeiras: 
 
a) I, II e IV apenas.  
b) III e IV apenas. 
c) I, II, III e IV.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
22) Os povos ditos bárbaros viviam em meio a um 
modo de produção comunal primitivo, onde a 
propriedade da terra era desconhecida, e ano a 
ano os líderes de cada tribo faziam a 
redistribuição da terra para evitar que uns 
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tivessem mais privilégios que outros. A riqueza era 
por isto determinada pela posse de rebanhos e 
não da terra.   
 
Assinale a alternativa que define uma 
característica dos povos Bárbaros: 
 
a) Os povos “bárbaros” ao ocuparem parte das 
terras da Europa Ocidental contribuem com o 
processo de ruralização e o surgimento de 
diversos reinos, dentre os quais se destacou 
o Reino dos Francos. 
b) Os homens que representavam os proprietários 
de terra mais novos, o domínio da aristocracia foi 
rompido em favor dos pequenos proprietários 
agrícolas, assim cada cidadão passou a possuir 
direitos políticos. 
c) Saquearam a Irlanda, a Inglaterra, a Holanda e 
a França do século VIII ao XI. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
23) O feudalismo é um sistema econômico, 
político e social fundamentado na propriedade 
sobre a terra. Esta pertence ao senhor feudal que 
cede uma porção dessa terra ao vassalo em troca 
de serviços ocasionando uma relação de 
dependência. 
 
Assinale a alternativa CORRETA quanto ao 
Feudalismo:  
 
a) Caracterizou-se pela sua autossuficiência 
econômica, produção predominantemente urbana 
e ausência quase total de comércio. Nos feudos, a 
produção de arte ocorre nos castelos. 
b) Teve inicia com o período das invasões 
bárbaras e a posterior queda do Império Romano 
do Ocidente (Século V). 
c) O senhor feudal e trabalhada pelo servo; a terra 
comum, matas e pastos que podem ser utilizados 
tanto pelo senhor quanto pelos servos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) A sociedade medieval era hierarquizada; a 
mobilidade social era praticamente inexistente. 
Alguns historiadores costumam dividir essa 
sociedade em três ordens: a do clero; a dos 
guerreiros e a dos camponeses.  
 
Assinale a alternativa CORRETA quanto ao 
exposto acima: 
 
a) No mundo medieval, a posição social dos 
indivíduos era definida pela posse ou propriedade 
da terra, principal expressão de riqueza daquele 
período. 
b) No período Medieval ocorreu a ameaça dos 
Hunos, os Visigodos foram ajudados pelos 

romanos, momento em que houve grande contato 
entre as culturas. 
c) Os medievais estabeleceram-se na região da 
atual França e fundaram o Reino Franco e 
posteriormente invadiram a região norte da 
Península Itálica. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
25) Sistema colonial é o conjunto de relações de 
dominação e subordinação envolvendo 
metrópoles e colônias durante a época moderna. 
Relações mantidas entre áreas metropolitanas e 
áreas periféricas eram diretas e exclusivas.  
 
Assinale a alternativa que indica o papel da 
colônia dentro desse sistema: 
 
a) Garantiam a apropriação de toda a produção 
colonial, sempre a preços baixos revendendo-a 
por preços mais altos no mercado europeu. 
b) Asseguravam de forma exclusiva o 
abastecimento das metrópoles fornecendo 
produtos manufaturados e a mão-de-obra escrava 
sempre com preços elevados. 
c) Garantiam a apropriação de toda a produção 
colonial, sempre a preços baixos revendendo-a 
por preços mais altos no mercado colonial.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
26) Denominamos de sociedade açucareira 
aquela referente ao Ciclo do Açúcar na História do 
Brasil. Esta sociedade se desenvolveu, 
principalmente, na área litorânea do Nordeste 
brasileiro (regiões produtoras de açúcar) entre os 
séculos XVI e XVII. 
 
Principais características da sociedade açucareira: 
 
a) Sociedade matriarcal: poder concentrado nas 
mãos dos homens, principalmente, dos senhores 
de engenho que controlavam e determinavam a 
vida dos filhos, esposa e funcionários. 
b) Os negros eram funcionários assalariados do 
engenho (capatazes, por exemplo), proprietários 
de terras sem engenho, artesãos, agregados e 
funcionários públicos.  
c) Sociedade composta basicamente por três 
grupos sociais: senhores de engenho 
(aristocracia), homens livres e escravos. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
27) A descoberta do Brasil ocorreu no período das 
grandes navegações, quando Portugal e Espanha 
exploravam o oceano em busca de novas terras. 
Poucos anos antes da descoberta do Brasil, em 
1492, Cristóvão Colombo, navegando pela 
Espanha, chegou a América, fato que ampliou as 
expectativas dos exploradores. Diante do fato de 
ambos terem as mesmas ambições e com objetivo 



6 
 
 

de evitar guerras pela posse das terras, Portugal e 
Espanha assinaram um tratado em 1494. De 
acordo com este tratado, Portugal ficou com as 
terras recém-descobertas que estavam a leste da 
linha imaginária (370 léguas a oeste das ilhas de 
Cabo Verde), enquanto a Espanha ficou com as 
terras a oeste desta linha. 
 
Esse Tratado ficou conhecido como: 
 
a) Tratado de Madri. 
b) Tradado De Lisboa.  
c) Tratado de Tordesilhas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) O ensino e a aprendizagem da História estão 
voltados, inicialmente, para atividades em que os 
alunos possam compreender as semelhanças e as 
diferenças, as permanências e as transformações 
no modo de vida social, cultural e econômico de 
sua localidade, no presente e no passado, 
mediante a leitura de diferentes obras humanas. 
De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o ensino de História os objetivos 
de história para o primeiro ciclo são: 
 
a) Comparar acontecimentos no tempo, tendo 
como referência seu local de vivencia e abrir mão 
da anterioridade. 
b) Reconhecer a presença de alguns elementos 
do passado no presente, projetando a sua 
realidade numa dimensão histórica, identificando a 
participação de diferentes sujeitos, obras e 
acontecimentos, de outros tempos, na dinâmica 
da vida atual. 
c) Identificar diferenças culturais entre o modo de 
vida de sua localidade e o da comunidade 
indígena por estes serem seus ancestrais. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) A História da República Brasileira iniciou-se 
em 1889 com a Proclamação da República e 
acompanhou todo o período posterior, até o 
século XXI. A difusão dos ideais republicanos 
remonta ao período colonial, como durante a 
Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, no 
final do século XVIII.  
 
Assinale a alternativa que apresenta característica 
do Brasil republicano: 
 
a) A elite rural paulista e mineira passaram a deter 
o poder do governo federal, garantindo o poder da 
oligarquia agrária, o que deu fundamento aos 
historiadores para chamarem esse período de 
República Oligárquica. 
 

b) Novas pressões políticas e sociais surgiram, e 
as oligarquias paulistas e mineiras poderiam 
controlar todo o país. 
c) Uma nova Constituição foi adotada e o 
Congresso foi fechado. Como forma de apoiar 
satisfação popular e conseguir aumentar o poder 
de consumo do mercado interno. 
d) Nenhuma das alternativas  
 
30) A História da América é subdividida, para fins 
didáticos, em: América Pré-Colombiana, 
Descobrimento e Conquista Montagem do 
Sistema Colonial, Processos de Independência e 
América Contemporânea. 
 
Assinale a alternativa que identifica os países 
ibéricos que conquistaram a América a partir de 
1492: 
 
a) Holanda e França. 
b) Portugal e Inglaterra. 
c) Espanha e França. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 


