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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno:

- contém 40 (quarenta) questões;

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E,

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular.

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o

preenchimento da grade de respostas. 

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de

Execução. 

Boa prova! 

PROFESSOR DE HISTÓRIA
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.  

A importância da diversidade em uma equipe de trabalho 

Por Carolina Ignarra 
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Em 2001, após um acidente de moto, tornei-me uma pessoa com deficiência aos 22 anos. 

Desde então, uso cadeira de rodas devido a uma lesão medular. A princípio, quando soube da Lei 

de Cotas, que obriga empresas com mais de 100 colaboradores a contratar profissionais com 

deficiência, me senti ofendida. Depois mudei de ideia. Percebi os privilégios que tive em minha 

vida e os prejuízos que a maioria das pessoas com deficiência sofre em nosso país. Daí, foi fácil 

entender as cotas para universidades e para mais executivas em conselhos. Hoje, quando 

encontro pessoas contra qualquer lei ou regras de cota, como eu era, acho curioso. 

Sou educadora física e dava aulas em empresas antes do acidente. Voltei para a mesma 

área apenas três meses depois. Primeiro, eu sou pós-graduada, grande vantagem num país em 

que 38% dos brasileiros não chegam ao ensino médio e 11,3 milhões são analfabetos com mais 

de 15 anos. Também pude contar com o apoio de uma gestora incrível que acreditou em mim 

quando eu ainda me sentia inválida. Tive oportunidade. 

É privilégio ter estudado em escolas particulares e ter me formado na faculdade aos 21 

anos. É privilégio ter pais casados durante toda a vida, que formaram uma rede de proteção e 

educação; ter recebido mesada na infância. É privilégio poder andar de mãos dadas com meu 

marido sem sofrer com os olhares preconceituosos. Sentindo-me bastante privilegiada, entendi 

que poderia inspirar gestores e empresas contando a história da minha volta ao trabalho como 

professora de ginástica laboral. 

Olhando para trás e analisando o cenário atual, reconheço como o tema diversidade e 

inclusão vem avançando no mercado de trabalho. Esse amadurecimento está acontecendo pelas 

vantagens e benefícios que a diversidade traz, o que faz com que a Lei de Cotas seja a 

consequência e não o motivo principal para contratação. Cotas são medidas transitórias para 

incluir pessoas excluídas e segregadas que, além dos prejuízos, competem com pessoas cheias 

de privilégios. Na corrida da vida, alguns largam bem ___ frente de todos os outros. Não há 

meritocracia justa com passados tão desiguais. Não dá para tratar igual quando há tanta 

desigualdade. 

Hoje, comemoro o momento da diversidade colada ___ inovação no assunto, única chance 

de existência das empresas do futuro. “É diversidade ou morte!”, disse o economista Ricardo 

Amorim em uma palestra de um congresso para Recursos Humanos em 2018. Ele se referia a 

empresas que não apostam na diversidade de pensamentos, ideias e vivências. Times 

homogêneos podem trabalhar bem, mas não inovam. Isso é bem verdade. 

Para complementar, indico ___ empresas que não brinquem de ser diversificadas; sejam de 

fato! Parecer inclusivo não é ser inclusivo. Sem inclusão e diversidade real, não há ambiente 

livre de discriminação nem liberdade para que as pessoas sejam exatamente como são. Somente 

a concreta cultura inclusiva trará representatividade aos colaboradores marcados socialmente e 

promoverá o senso de pertencimento. Um ser humano só produz 100% quando se sente 

pertencente. Aí, sim, as empresas colherão os benefícios da diversidade e inclusão. Esse é o 

caminho! 

(Disponível em: https://claudia.abril.com.br/ - texto adaptado especialmente para esta prova). 

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir. 

I. A autora confessa ter sido preconceituosa em relação às cotas antes de ser alvo de uma delas e

ter tido dificuldade de aceitar seu novo estatuto.

II. A autora deixa implícito que existe a possibilidade de que haja empresas que não sejam

verdadeiramente inclusivas, sendo-o apenas de fachada.

III. Segundo o texto, a diversidade advinda da inclusão é um problema que traz benefícios somente

aos que se sentem segregados.

Quais estão corretas? 

A) Apenas I.

B) Apenas II.

C) Apenas I e II.

D) Apenas I e III.

E) Apenas II e III.
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QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que NÃO relaciona um tipo de privilégio que a autora tenha 

mencionado no texto. 

A) Não sofrer preconceito racial.

B) Não sofrer discriminação de gênero.

C) Ter relações familiares estáveis.

D) Ter acesso à educação considerada de qualidade.

E) Ter tido acesso ao ensino superior.

QUESTÃO 03 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que 

preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 24, 27 e 32. 

A) a – a – às

B) à – a – as

C) à – à – as

D) a – à – às

E) à – à – às

QUESTÃO 04 – Considerando o emprego de recursos coesivos, analise as assertivas a seguir. 

I. Na linha 04, a palavra “depois” serve como mecanismo de coesão sequencial, ajudando a

progressão das ideias do texto.

II. Na linha 20, a expressão “esse amadurecimento” retoma a ideia desenvolvida no período anterior.

III. Na linha 23, o pronome relativo “que” tem como referente a palavra “cotas”, na linha 22.

Quais estão corretas? 

A) Apenas I.

B) Apenas II.

C) Apenas III.

D) Apenas I e II.

E) Apenas II e III.

QUESTÃO 05 – Considerando a formação do período composto, assinale a alternativa que indica o 

número de orações que compõe o período a seguir: “A princípio, quando soube da Lei de Cotas, que 

obriga empresas com mais de 100 colaboradores a contratar profissionais com deficiência, me senti 

ofendida.” (l. 02-04) 

A) 2.

B) 3.

C) 4.

D) 5.

E) 6.

QUESTÃO 06 – Na linha 34, a expressão “para que” indica ____________ e poderia ser substituída 

por _______ desde que ___________ alterações no período. 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

A) explicação – por que – se façam

B) explicação – por que – não se façam

C) explicação – para – se façam

D) finalidade – para – se façam

E) finalidade – para – não se façam

539_LP_INF_NS_DM_31/1/202015:29:39
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QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa na qual haja a ocorrência de um pronome demonstrativo. 

A) “vantagens e benefícios que a diversidade traz” (l. 21).

B) “pessoas contra qualquer lei ou regras de cota” (l. 07).

C) “me senti ofendida”. (l. 04).

D) “o que faz com que a Lei de Cotas” (l. 21).

E) “tratar igual quando há tanta desigualdade.” (l. 25-26).

QUESTÃO 08 – Considerando a palavra “transitórias” (l. 22), analise as assertivas a seguir: 

I. A palavra em destaque poderia ser substituída por “perenes” sem alteração do sentido original do

texto.

II. Trata-se de adjetivo uniforme, pois pode se referir tanto ao gênero masculino quanto ao feminino.

III. A palavra em destaque é polissílaba e faz parte da família de palavras constituída por vocábulos

como transitar, transitoriamente, etc.

Quais estão corretas? 

A) Apenas I.

B) Apenas II.

C) Apenas III.

D) Apenas I e II.

E) Apenas II e III.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa na qual haja a ocorrência de uma oração subordinada objetiva 

direta. 

A) “que tive em minha vida” (l. 04-05).

B) “em que 38% dos brasileiros não chegam” (l. 09-10).

C) “que acreditou em mim” (l. 11).

D) “que não apostam na diversidade” (l. 30).

E) “que não brinquem de ser diversificadas” (l. 32).

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que indica corretamente a ideia expressa pela palavra “se” na 

linha 36. 

A) Condição.

B) A si mesmo.

C) Causa.

D) Indeterminação.

E) Reciprocidade.

INFORMÁTICA 

Para responder às questões 11 a 15, considere que: todos os programas estão instalados 

em sua configuração padrão, o idioma dos softwares é o Português Brasil (salvo exceção, 

se for informada na questão), o mouse está configurado para destros e, ainda, os programas 

possuem licença para o uso, e caso haja no enunciado da questão expressões com: Negrito, 

Itálico, Sublinhado ou ainda “ ” (aspas), somente servem para chamar a atenção do(a) 

candidato(a). 

QUESTÃO 11 – Tendo como base as teclas de atalho (também conhecidas como combinação de 

teclas do teclado hardware) do Browser Google Chrome em sua versão atualizada, comumente 

utilizadas por um grande número de usuários ao navegarem em páginas da Web (internet), assinale 

a alternativa que se refere, respectivamente, a “Abrir uma nova aba” e “Fecha a aba ativa”. 

A) Ctrl+T / Ctrl+Shift+B

B) Ctrl+T / Ctrl+K

C) Ctrl+T / Ctrl+F4

D) Ctrl+A / Ctrl+F

E) Ctrl+A / Ctrl+Shift+Esc
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QUESTÃO 12 – Com base na Figura 1 abaixo, considere que o usuário digitou no endereço de célula 

A5 o seguinte: “=SE(C1<=A4;C1*B3;C3-A1)” e, logo após, pressionou a tecla Enter (teclado). Que 

valor conterá em A5? 

Figura 1 – Visão parcial do programa Microsoft Excel 2016. 

A) 8.

B) 11.

C) 30.

D) 60.

E) 750.

QUESTÃO 13 – Com base na Figura 2 abaixo, considere que o usuário digitou no endereço de célula 

D1 o seguinte: “=SOMA(B1:C2)*A4” e, logo após, pressionou a tecla Enter (teclado). Que valor 

conterá em D1? 

Figura 2 – Visão parcial do programa Microsoft Excel 2016. 

A) 28.

B) 30.

C) 36.

D) 42.

E) 60.

QUESTÃO 14 – Em relação ao programa Microsoft Word 2016, analise as assertivas abaixo: 

I. Uma palavra pode estar, ao mesmo tempo, com o efeito de fonte Sobrescrito e possuir a cor da

fonte vermelha.

II. É possível inserir uma Tabela em outra.

III. O alinhamento de texto é o centralizado.

IV. O espaçamento entre linhas é de 1,5.

Quais estão corretas? 

A) Apenas I e II.

B) Apenas II e III.

C) Apenas II e IV.

D) Apenas III e IV.

E) Apenas I, II e IV.

539_LP_INF_NS_DM_31/1/202015:29:39
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QUESTÃO 15 – Com base na Figura 3 abaixo, considere que o usuário digitou no endereço de célula 

A6 o seguinte: “=A1+A2+A3+A4/A5” e, logo após, pressionou a tecla Enter (teclado). Que valor 

conterá em A6? 

Figura 3 – Visão parcial do programa Microsoft Excel 2016. 

A) 65.

B) 74.

C) 86.

D) 125.

E) 130.

539_LP_INF_NS_DM_31/1/202015:29:39
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LEGISLAÇÃO/ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

QUESTÃO 16 – Sobre a utilização do ensino a distância no Ensino Fundamental, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional prevê: 

A) A utilização como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais.

B) A proibição de sua utilização sob todas as formas e circunstâncias.

C) O uso exclusivo da modalidade para as populações indígenas e quilombolas.

D) A utilização exclusiva do recurso para as áreas de difícil acesso das regiões metropolitanas.

E) O uso facultativo em substituição ao ensino presencial.

QUESTÃO 17 – De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sobre a organização 

do Ensino Fundamental: 

I. É vedado o desdobramento do Ensino Fundamental em ciclos.

II. É facultativa a inclusão no currículo do Ensino Fundamental de conteúdo que trate dos direitos

das crianças e dos adolescentes.

III. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no Ensino

Fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de

ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino.

Quais estão corretos? 

A) Apenas I.

B) Apenas III.

C) Apenas I e III.

D) Apenas II e III.

E) I, II e III.

QUESTÃO 18 – A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que na oferta de 

Educação Básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias 

à sua adequação, às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: 

I. Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos

da zona rural.

II. Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola

e às condições climáticas.

III. Adequação especial dos instrumentos e processos avaliativos.

Quais estão corretas? 

A) Apenas I.

B) Apenas III.

C) Apenas I e II.

D) Apenas II e III.

E) I, II e III.

QUESTÃO 19 – A Meta 2 do Plano Nacional de Educação (PNE) tem como foco o atendimento ao 

público de que faixa etária? 

A) 6 (seis) a 14 (quatorze) anos.

B) Zero a 5 (cinco) anos.

C) 3 (três) a 12 (doze) anos.

D) 6 (seis) a 16 (dezesseis) anos.

E) 7 (sete) a 18 (dezoito) anos.

QUESTÃO 20 – Correspondem a diretrizes do Plano Nacional de Educação, EXCETO: 

A) Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se

fundamenta a sociedade.

B) Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade

socioambiental.

C) Valorização dos(as) profissionais da educação.

D) Melhoria da competitividade na educação.

E) Universalização do atendimento escolar.
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QUESTÃO 21 – De acordo com a Meta 4 do Plano Nacional de Educação, o atendimento educacional 

especializado atende a população com: 

I. Deficiência.

II. Transtornos globais de desenvolvimento.

III. Altas habilidades ou superdotação.

Quais estão corretos? 

A) Apenas I.

B) Apenas III.

C) Apenas I e III.

D) Apenas II e III.

E) I, II e III.

QUESTÃO 22 – De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, as revistas e publicações 

destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas 

ou anúncios de: 

I. Tabaco.

II. Armas e munições.

III. Bebidas alcoólicas.

Quais estão corretos? 

A) Apenas I.

B) Apenas III.

C) Apenas I e III.

D) Apenas II e III.

E) I, II e III.

QUESTÃO 23 – O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Art. 56, dispõe que os dirigentes de 

estabelecimentos de Ensino Fundamental deverão comunicar o Conselho Tutelar sempre que houver 

casos de: 

I. Maus-tratos envolvendo seus alunos.

II. Elevados níveis de repetência.

III. Casos graves de indisciplina escolar.

Quais estão corretos? 

A) Apenas I.

B) Apenas III.

C) Apenas I e II.

D) Apenas II e III.

E) I, II e III.

QUESTÃO 24 – Segundo o Art. 29 do Plano de Carreira do Magistério Público de Bagé, constituem 

exigências para inscrição em concurso público para Carreira do Magistério: 

I. Ser brasileiro.

II. Ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos.

III. Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.

Quais estão INCORRETAS? 

A) Apenas I.

B) Apenas II.

C) Apenas I e III.

D) Apenas II e III.

E) I, II e III.
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QUESTÃO 25 – O Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bagé 

tem por finalidade assegurar, a seus segurados e seus dependentes, os meios de subsistência nos 

eventos de: 

I. Incapacidade.

II. Velhice.

III. Inatividade.

IV. Falecimento.

Quais estão corretos? 

A) Apenas I e III.

B) Apenas II e IV.

C) Apenas I, II e III.

D) Apenas II, III e IV.

E) I, II, III e IV.

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

QUESTÃO 26 – De acordo com Libâneo, os conteúdos são expressos nos(as): 

I. Programas oficiais.

II. Livros didáticos.

III. Planos de ensino e de aula.

IV. Nas atitudes e convicções do professor.

Quais estão corretos? 

A) Apenas I e III.

B) Apenas II e IV.

C) Apenas I, II e III.

D) Apenas II, III e IV.

E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 27 – Vasconcellos (2012) salienta que um projeto de ensino-aprendizagem será melhor 

quanto mais: 

A) Articulado à realidade dos educandos.

B) Volume de conteúdos proporcionados aos seus alunos.

C) Rigor for imposto nos instrumentos avaliativos.

D) Recursos didáticos forem disponibilizados.

E) Fragmentação curricular proporcionar.

QUESTÃO 28 – Sobre a aprendizagem, Libâneo faz as seguintes considerações: 

I. É um processo instantâneo.

II. Ocorre sem interferências do meio social que a circunscreve.

III. É uma atividade planejada, intencional e dirigida.

Quais estão corretas? 

A) Apenas I.

B) Apenas III.

C) Apenas I e II.

D) Apenas II e III.

E) I, II e III.
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QUESTÃO 29 – Segundo Vasconcellos (2012), são finalidades de um Projeto Político Pedagógico: 

I. Contribuir para a fragmentação da identidade da escola.

II. Fazer o grupo acreditar nas suas possibilidades de intervenção na realidade.

III. Mobilizar as pessoas em torno de uma causa comum.

IV. Auxiliar na conquista da autonomia da instituição.

Quais estão corretas? 

A) Apenas I e III.

B) Apenas II e IV.

C) Apenas I, II e III.

D) Apenas II, III e IV.

E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 30 – Sobre a elaboração adequada dos instrumentos de coleta de dados para a avaliação 

da aprendizagem, Luckesi (2011) destaca que: 

I. Devem apresentar um nível de dificuldade maior do que o nível de dificuldade trabalhado nos

conteúdos em sala de aula para desafiar o aluno.

II. Devem auxiliar o aluno a aprofundar seus conhecimentos e habilidades.

III. Devem servir-se das mesmas perspectivas metodológicas adotadas no ensino dos conteúdos.

Quais estão corretas? 

A) Apenas I.

B) Apenas III.

C) Apenas I e II.

D) Apenas II e III.

E) I, II e III.

QUESTÃO 31 – São características das metodologias ativas: 

I. Aprendizagem por descoberta.

II. Resolução de problemas.

III. Aluno como protagonista da sua aprendizagem.

Quais estão corretas? 

A) Apenas I.

B) Apenas II.

C) Apenas I e III.

D) Apenas II e III.

E) I, II e III.

QUESTÃO 32 – Na Pedagogia Tradicional, a organização dos conteúdos assume as seguintes 

características: 

I. Centralizados a partir dos interesses dos alunos.

II. Desenvolvidos de forma objetiva.

III. Exaltação do enciclopedismo.

Quais estão corretas? 

A) Apenas I.

B) Apenas II.

C) Apenas I e III.

D) Apenas II e III.

E) I, II e III.
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QUESTÃO 33 – Antunes (2014) salienta que o sistema de avaliação da aprendizagem na nova 

pedagogia baseia-se: 

I. Na valorização do saber aprender.

II. Na aferição de conceitos passados pelo professor.

III. Nas relações grupais e no espírito empreendedor dos alunos.

Quais estão INCORRETOS? 

A) Apenas I.

B) Apenas II.

C) Apenas I e III.

D) Apenas II e III.

E) I, II e III.

QUESTÃO 34 – “Os objetivos antecipam resultados e processos esperados do trabalho conjunto do 

professor e dos alunos, expressando conhecimentos, habilidades e hábitos (conteúdos) a serem 

assimilados de acordo com as exigências metodológicas (nível de preparo prévio dos alunos, 

peculiaridades das matérias de ensino e características do processo de ensino e aprendizagem).” 

(LIBÂNEO: 1994) 

Segundo o autor, ao elencar os objetivos o professor deve: 

I. Observar uma sequência lógica, de forma que os conceitos e habilidades estejam inter-

relacionados, possibilitando aos alunos uma compreensão de conjunto.

II. Expressar os objetivos com clareza, de modo que sejam compreensíveis aos alunos e permitam,

assim, que eles introjetem os objetivos do ensino como objetivos seus.

III. Desvincular os objetivos específicos dos objetivos gerais para poder analisar as situações

concretas nas quais os alunos estão inseridos.

Quais estão corretos? 

A) Apenas I.

B) Apenas II.

C) Apenas I e II.

D) Apenas II e III.

E) I, II e III.

QUESTÃO 35 – Luckesi (2011) considera que recursos metodológicos da avaliação são: 

I. Coleta de dados relevantes sobre a realidade do objeto da avaliação mediante meios consistentes

de observação.

II. Qualificação do objeto de avaliação por meio de comparação de sua descrição com um critério.

III. Julgamento e classificação dos educandos a partir dos conteúdos atingidos e não atingidos.

Quais estão corretos? 

A) Apenas I.

B) Apenas II.

C) Apenas I e II.

D) Apenas II e III.

E) I, II e III.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 36 – Sobre a história contemporânea da África, Martin Meredith assinala que, na altura 

da década de 1980, “a África era conhecida por seus ‘Big Men’, ditadores militares e presidentes de 

partido único que ocupavam o cargo reforçando seu controle pessoal, reprimindo qualquer oposição 

ou dissidência, autorizando polícias secretas a silenciar seus críticos, intimidando a imprensa, 

limitando o poder dos tribunais de justiça e tornando-se extremamente ricos” (O destino da África. 

Cinco mil anos de riquezas, ganância e desafios. Rio de Janeiro: Zaahar, 2017). Acerca de referido 

período histórico, assinale a alternativa INCORRETA. 

A) Embora fizesse um progresso acelerado em frequência escolar e assistência médica, a maioria

dos governos africanos não conseguia desenvolver programas econômicos eficazes para melhorar

a situação de suas populações, notadamente porque as recompensas da independência foram

colhidas por pequenos grupos privilegiados.

B) O foco na industrialização e na agricultura como motor do desenvolvimento foi desastroso. Em

pouco tempo os estados africanos estavam repletos de indústrias e grandes produtores rurais que

sofriam fortes ingerências políticas, exigindo subsídios enormes do governo para mantê-las

funcionando.

C) Na Tanzânia, um experimento socialista na agricultura, que envolvia o desenraizamento de

populações dispersas, deslocando-as para grandes aldeias comunais, em que teriam serviços

básicos à disposição, como escolas e clínicas, mostrou-se desastroso, conduzindo à queda

drástica da produção de alimentos e aumentando o espectro da fome.

D) Com o aumento da taxa de crescimento populacional, os governos africanos passaram a não

conseguir lidar com a demanda por escolas, hospitais, habitação e serviços básicos, como o

abastecimento de água, o que foi especialmente agravado pelos impactos da crise do petróleo,

como reflexo das guerras árabe-israelense e entre Irã, que encareceram o preço dos

combustíveis e fertilizantes, além de impactar na disponibilidade de equipamentos agrícolas.

E) Na década de 1980, foram criados vários pacotes internacionais de resgate para lidar com o

declínio econômico da África, tendo o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional para

ajudar os governos africanos com apoio financeiro, desde que concordassem com uma reforma

econômica radical, que passava pelo aumento dos preços das mercadorias agrícolas, remoção de

subsídios urbanos, corte de burocracias inchadas e venda ou fechamento de empresas estatais,

desvalorização de moedas e redução de déficits orçamentários e da dívida pública.

QUESTÃO 37 – A partir da chegada dos portugueses ao Brasil no século XVI, foram elaborados 

relatos a respeito da natureza e dos naturais desse território. Religiosos, soldados, comandantes, 

corsários e curiosos elaboraram narrativas em que a natureza passou a ser caracterizada como 

edênica e a humanidade gerava desconfiança. Analise as assertivas abaixo e assinale V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas. 

(  ) As fantasias sobre os nativos aproximaram a região de um antiparaíso, visto que a humanidade 

que praticava o canibalismo, a feitiçaria e agia com lascívia deveria ser condenada. 

(  ) Na década de 1570, foram elaboradas obras que visavam a animar a imigração e o investimento 

de portugueses em sua colônia americana, de forma semelhante ao que os ingleses haviam feito 

na Virgínia. 

(  ) As narrativas se caracterizavam dela descrição da natureza paradisíaca e de selvagens 

estranhos em seus costumes, visto que habitavam aldeias repletas de gente e dormiam todos 

juntos, sem que existissem regras.  

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

A) V – F – V.

B) F – F – F.

C) F – V – F.

D) V – F – F.

E) V – V – V.
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QUESTÃO 38 – A respeito da concepção de guerra para os astecas, às vésperas da chegada de 

Hernán Cortez (século XV), assinale a alternativa correta. 

A) A guerra, apesar do aspecto mítico-religioso, constituía um meio de conquista para as cidades

imperialistas, e as três cidades aliadas eram México, Texcoco e Tlacopan.

B) Após a punição do senhor local com a morte, os embaixadores das três cidades aliadas de

México, Texcoco e Tlacopan pediam que o soberano aceitasse em seu templo uma imagem de

Huitzilopochtli em pé de igualdade com a do maior deus local.

C) As guerras iniciadas pelas cidades astecas, que tinham como causa a agressão a comerciantes,

rompiam com o ideal cavalheiresco desse povo, visto que usavam de ataques surpresas.

D) Quando a batalha ocorria corpo a corpo, o objetivo dos astecas era provocar a derrota do

adversário através do extermínio dos inimigos.

E) A derrota era marcada pela contagem de adversários que haviam sido derrubados pelos

atacantes no campo de batalha, pois a partir desse fato qualquer tentativa de resistência se

tornava inútil.

QUESTÃO 39 – A respeito da Dinastia Ming (China, 1368-1644), assinale a alternativa correta. 

A) Hongwu governou um longo período de paz em que as punições cruéis deixaram de ser usadas e

foram substituídas por práticas de concórdia e de interação entre as sociedades políticas e

religiosas daquele contexto.

B) O terceiro imperador da dinastia reconstruiu amplamente a Grande Muralha e mudou a capital

para Beijing, onde pôde vigiar mais de perto os mongóis, somado à atuação dos confucionistas,

que colaboravam nas estratégias de defesa da cidade.

C) No início do século XV ocorreram expedições marítimas que foram organizadas com o propósito

de exploração de terras, estabelecimento de colônias e comercialização.

D) Toda a China foi dividida em comunidades de 110 famílias, cada uma subdividida em 11 grupos

de 10 famílias cada e, em cada comunidade, o grupo de famílias mais próspero deveria indicar

um chefe a representá-los em suas relações com o governo.

E) No campo religioso, o confucionismo, o budismo e o islamismo tornaram-se dominantes em

oposição à perseguição aos cultos taoísta e do lamaísmo tibetano.

QUESTÃO 40 – Em relação ao período compreendido entre 1957 e 1967, especialmente no que 

tange às disputas travadas entre Estados Unidos e União Soviética, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

A) Tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos estavam desenvolvendo um míssil balístico

intercontinental (ICBM) capaz de carregar uma ogiva nuclear.

B) Em outubro de 1957, a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial no espaço, o Sputnik,

que contornou o planeta Terra em apenas 95 minutos. Um mês depois, foi lançado o Sputnik II,

colocado em órbita com um cachorro a bordo, o que permitiu que os cientistas soviéticos

estudassem as condições de sobrevivência no espaço, acelerando a corrida espacial.

C) Em janeiro de 1958 os Estados Unidos lançam seu primeiro satélite, programado para estudar a

topografia terrestre e angariar informações militares estratégicas.

D) Em que pese a União Soviética tenha aceitado negociar a possibilidade de suspensão de testes

nucleares, estas foram frustradas com a manobra do submarino nuclear americano Nautilus, que

se posicionou, após passar pelo estreito de Behring, a uma distância que lhe permitia disparar

mísseis em direção a Leningrado e Moscou.

E) Em resposta à ofensiva americana, a União Soviética retirou-se das negociações e anunciou que

estava prestes a retomar os testes nucleares, a fim de alcançar o Ocidente.


