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Estado de Santa Catarina 

Câmara Municipal de Vereadores 

de Guarujá do Sul  
Edital de Concurso Público nº 01/2020  

___________________________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

Auxiliar Legislativo 01 
 

 AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
feita de material transparente. 

 Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
 Verifique se: 

 No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

 Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas de 1 à 35. 
Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha 
de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão 

Resposta. 
 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
 A prova terá duração de 03h00min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 
 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 

______________________________________________________________________________ 
Rascunho do gabarito: 

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 31 32 33 34 35      
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. Sobre os atributos da Redação Oficial: 

(__) - A linguagem a ser utilizada na Redação Oficial deve ser sempre coloquial;  

(__) - Pelo atributo da concisão, entende-se que a redação oficial é elaborada sempre em nome do 

serviço público e sempre em atendimento ao interesse geral dos cidadãos. Sendo assim, os 

assuntos objetos dos expedientes oficiais não devem ser tratados de outra forma que não a 

estritamente impessoal; 

(__) - A clareza deve ser a qualidade básica de todo texto oficial. Pode-se definir como claro aquele 

texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor. Não se concebe que um documento oficial 

ou um ato normativo de qualquer natureza seja redigido de forma obscura, que dificulte ou 

impossibilite sua compreensão; 

(__) - Pelo atributo da formalidade, entende-se que as comunicações administrativas devem ser 

sempre formais, isto é, obedecer a certas regras de forma.  

Sabendo que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, assinale a alternativa que contém a 

sequência correta: 

A) V – F – V – V. 

B) V – V – V – V. 

C) F – F – V – V. 

D) F – F – V – F. 

 

02. Osvaldo, recém-empossado no cargo de auxiliar legislativo, recebeu a tarefa de elaborar uma 

correspondência oficial dirigida a um Senador da República. Ao elaborar tal texto, estava em dúvida 

sobre os pronomes de tratamento a serem utilizados no texto, especificamente qual vocativo 

deveria empregar. Ao consultar as regras de Redação Oficial concluiu que o vocativo correto é: 

A) Senhor Senador. 

B) Excelentíssimo Senhor Senador. 

C) Doutor Senador. 

D) Excelentíssimo Senhor Doutor Senador.  

 

03. O fecho das comunicações oficiais, objetiva, além da finalidade óbvia de arrematar o texto, 

saudar o destinatário. Tratando-se de um texto dirigido para autoridade de mesma hierarquia, de 

hierarquia inferior, ou demais casos em que não seja de hierarquia superior a do remetente, o fecho 

correto a ser utilizado é: 

A) Respeitosamente. 

B) Atenciosamente. 

C) Cordialmente. 

D) Saudosamente. 
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04. Excluídas as comunicações assinadas pelo Presidente da República, todas as demais 

comunicações oficiais devem informar o signatário. Assinale a alternativa que traz o padrão a ser 

seguido para identificação do signatário de acordo com as regras de Redação Oficial: 

A) Nome da autoridade que expede a comunicação, grafado em letras maiúsculas, com negrito, 

sem linha acima do nome do signatário; cargo da autoridade que expede o documento; cargo 

da autoridade que expede o documento, redigido apenas com as iniciais maiúsculas, com 

as preposições grafadas em minúsculas; e alinhamento centralizado na página.  

B) Nome da autoridade que expede a comunicação, grafado em letras maiúsculas, com negrito, 

sem linha acima do nome do signatário; cargo da autoridade que expede o documento; cargo 

da autoridade que expede o documento, redigido apenas com as iniciais maiúsculas, com 

as preposições grafadas em minúsculas; e alinhamento à direita na página.  

C) Nome da autoridade que expede a comunicação, grafado em letras maiúsculas, sem negrito, 

sem linha acima do nome do signatário; cargo da autoridade que expede o documento; cargo 

da autoridade que expede o documento, redigido apenas com as iniciais maiúsculas, com 

as preposições grafadas em minúsculas; e alinhamento à esquerda na página.  

D) Nome da autoridade que expede a comunicação, grafado em letras maiúsculas, sem negrito, 

sem linha acima do nome do signatário; cargo da autoridade que expede o documento, 

redigido apenas com as iniciais maiúsculas, com as preposições grafadas em minúsculas; 

e alinhamento centralizado na página.  

 

05. Durante a aula de Direito Administrativo, o professor José Cláudio, ensinou aos estudantes do 

4º semestre do curso de Direito da Universidade XPTO que a Administração Pública direta e indireta 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além disso, 

durante a aula foi dito que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 

do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Após tal explicação perguntou aos alunos qual 

seria o prazo de validade de um concurso público. Rodrigo levantou a mão e respondeu de forma 

correta que: 

A) O prazo de validade do concurso público será de até três anos, prorrogável uma vez, por 

igual período. 

B) O prazo de validade do concurso público será de até quatro anos, prorrogável uma vez, por 

igual período. 

C) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por 

igual período. 

D) O prazo de validade do concurso público será de até seis anos, prorrogável uma vez, por 

igual período. 
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06. De acordo com a Constituição Federal de 1988, tratando-se de mandato eletivo federal, 

estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função: 

A) O servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de 

mandato eletivo.  

B) O servidor público da administração direta, somente, no exercício de mandato eletivo. 

C) O servidor público da administração autárquica somente, no exercício de mandato eletivo. 

D) O servidor público da administração fundacional, somente, no exercício de mandato eletivo. 

 

07. De acordo com a Constituição Federal, sobre os servidores públicos e sua carreira, é certo dizer 

que: 

A) Somente os Municípios instituirá, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e 

planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das 

fundações públicas. 

B) Somente os Estados instituirá, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos 

de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das 

fundações públicas. 

C) Somente a União aos Municípios instituirá, no âmbito de sua competência, regime jurídico 

único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias 

e das fundações públicas. 

D) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua 

competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração 

pública direta, das autarquias e das fundações públicas. 

 

08. Leia o trecho a seguir, extraído da Constituição Federal de 1988 e assinale ao que segue: 

“A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão __________________________, 

integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes”.  

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho: 

A) Conselho econômico.  

B) Conselho de política de administração e remuneração de pessoal. 

C) Conselho de administração. 

D) Conselho fiscal. 

 

09. De acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta sobre a 

incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de 

confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo: 

A) É vedada. 

B) É obrigatória. 

C) É incentivada. 

D) É permitida, mas não aceita. 
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10. A Constituição Federal de 1988 dispõe que o regime próprio de previdência social dos 

servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição 

do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados 

critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Nos termos do texto constitucional é certo 

dizer que o servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado 

compulsoriamente: 

A) Com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou 

aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar.  

B) Com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 60 (sessenta) anos de idade, 

ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar.  

C) Com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 60 (sessenta) anos de idade, 

ou aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar.  

D) Com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou 

aos 85 (oitenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar.  

 

11. Leia o trecho a seguir, extraído da Lei nº 8.666/93: 

“Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras ________________________, 

exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da administração 

pública ou daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, medidas de compensação 

comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, 

cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo federal”. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho: 

A) Nunca poderão. 

B) Poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente. 

C) Não poderão, nem mediante prévia justificativa da autoridade competente.  

D) Poderão, independentemente de prévia justificativa da autoridade competente. 

 

12. O professor de Direito Administrativo, José Carlos, explicou para a turma do 5º semestre do 

curso de Direito da Universidade XPTO, que para efeitos da Lei nº 8.666/93, o seguro que garante 

o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos é 

denominado como: 

A) Seguro-fiança. 

B) Seguro automobilístico. 

C) Seguro-garantia. 

D) Seguro residencial.  
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13. Leia o trecho a seguir e assinale ao que segue: 

“Art. 19. Os ______________________ da Administração Pública, cuja aquisição haja derivado de 

procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade 

competente, observadas as seguintes regras: 

I. Avaliação dos bens alienáveis; 

II. Comprovação da necessidade ou utilidade da alienação; 

III. Adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de concorrência ou leilão.”   

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho: 

A) Bens incorpóreos. 

B) Bens móveis. 

C) Bens móveis e imóveis. 

D) Bens imóveis. 

 

14. É certo dizer, de acordo com a Lei nº 8.666/93, que para serviços de natureza 

predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, 

supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a 

elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos: 

A) O tipo de licitação "melhor técnica" será utilizado exclusivamente. 

B) Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e preço" serão utilizados exclusivamente. 

C) O tipo de licitação "técnica e preço" será utilizado exclusivamente. 

D) O tipo de licitação "melhor preço" será utilizado exclusivamente. 

 

15. Leia o trecho a seguir, extraído da Lei nº 8.666/93: 

“Art. 64. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena 

de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta Lei. 

§ 1º O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 

pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 

Administração. 

§ 2º É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de 

conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação 

prevista no art. 81 desta Lei. 

§ 3º Decorridos _________________________ dias da data da entrega das propostas, sem 

convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.” 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 

A) 60 (sessenta). 

B) 50 (cinquenta). 

C) 45 (quarenta e cinco). 

D) 70 (setenta).  
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16. De acordo com a Lei nº 10.520/02, nos termos de regulamentos próprios da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, a participação de bolsas de mercadorias no apoio técnico e 

operacional aos órgãos e entidades promotores da modalidade de pregão, utilizando-se de 

recursos de tecnologia da informação é: 

A) Vedada. 

B) Obrigatória. 

C) Facultada. 

D) Permitida mas não aceitável. 

 

17. Em estudo sobre a Lei nº 10.520/02, os estudantes da turma 5032B do 5º semestre do curso 

de Direito da Universidade X estavam em debate sobre a hipótese em que as funções de pregoeiro 

e de membro da equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares. Após consultar a 

referida Lei, concluíram que tais funções poderão ser desempenhadas de tal modo: 

A) No âmbito do Ministério da Economia. 

B) No âmbito do Ministério da Defesa. 

C) No âmbito do Ministério da Agricultura. 

D) No âmbito do Ministério Público. 

 

18. A Lei nº 8.429/92 estabelece que os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são 

obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade 

e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. Sobre a referida Lei, analise o trecho a 

seguir e assinale ao que segue: 

“Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, ____________, do agente ou de 

terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano”.  

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho: 

A) Dolosa ou culposa. 

B) Somente dolosa. 

C) Somente culposa. 

D) Involuntária.  

 

19. Durante a aula de Direito Administrativo, na qual o tema principal era Improbidade 

Administrativa, a professora Cíntia explicou aos alunos do 8º semestre do curso de Direito da 

Universidade Beta que a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro 

beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente constitui: 

A) Conduta atípica. 

B) Conduta reprovável. 

C) Conduta correta. 

D) Crime. 

 

20. Após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, as 

ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na Lei nº 8.429/92 podem ser propostas: 

A) Até cinco anos após o início do mandato. 

B) Até três anos após o término do exercício do mandato. 

C) Até cinco anos após o término do exercício do mandato. 

D) Até três anos após o início do mandato.  
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Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 21 a nº 24 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes 

de respondê-las. 

 

(Texto) 

 
 

21. Sobre o Texto e seu contexto, assinale a alternativa correta: 

A) O número de casos de HIV caiu 57% em Rondônia entre 2018 e 2019. 

B) 228 pessoas do sexo feminino foram infectadas com o vírus HIV. 

C) Em Roraima, os homens são a maioria em casos confirmados de pessoas infectadas com o 

vírus HIV. 

D) A maior incidência já registrada do vírus HIV foi no ano de 2000, segundo o Ministério da 

Saúde. 

 

22. É correto afirmar que o verbo “caiu” (linha 2) está conjugado no: 

A) Presente do indicativo. 

B) Pretérito imperfeito do indicativo. 

C) Pretérito perfeito do indicativo. 

D) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 

 

23. No Texto, todas as palavras estão escritas corretamente, exceto: 

A) “Imunodeficiência” (linha 2). 

B) “Incidência” (linha 8). 

C) “Habitantes” (linha 10). 

D) “Ocorência” (linha 10). 
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24. É correto afirmar que o termo “95” (linha 15) se refere ao (à): 

A) “Masculino” (linha 14). 

B) “Pessoas” (linha 14). 

C) “Infectadas” (linha 14). 

D) “Feminino" (linha 15). 

 

25. Com base na regência do verbo “comer”, assinale a alternativa em que ele exerça corretamente 

transitividade direta: 

A) As crianças não podem comer daquele fruto, pois é tóxico. 

B) Continue comendo, seu ser desprezível. 

C) O mendigo estava com tanta fome que comeu tudo rapidamente. 

D) Todos notavam que a menina se comia de ódio pela irmã gêmea. 

 

26. Os dois-pontos são empregados para: 

I. Uma enumeração; 

II. Uma citação; 

III. Um esclarecimento. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

27. A crase foi empregada corretamente na seguinte alternativa: 

A) Ela se vestiu à cigana. 

B) A pobre criança ficou à chorar o dia todo. 

C) Eles chegaram à Londres ontem. 

D) Todos os dias agradeço à Deus, a quem tudo devo. 

 

28. “Lhe passo os documentos do processo hoje à tarde.” 

Sobre a colocação pronominal acima, assinale a alternativa correta: 

A) Não há erro de colocação pronominal. 

B) “Passo-lhe os documentos do processo hoje à tarde” é a forma correta. 

C) Ambas as formas são aceitas, ou seja, “Lhe passo os documentos do processo hoje à tarde.” 

e “Passo-lhe os documentos do processo hoje à tarde.”. 

D) Inicia período com pronome oblíquo átono, portanto, o período está escrito de forma correta. 

 

29. Há erro de concordância verbal na seguinte alternativa: 

A) “Suspendeu-se a uma das palmeiras que servia de esteio à choça, e por um desses 

movimentos ágeis...” (José de Alencar). 

B) “Eu, o Silêncio e a Solidão éramos quem estava aí.” (A. Herculano). 

C) Estados Unidos ainda não encontraram uma saída para o Iraque. 

D) Os 15 milhões de crianças brasileiras que se vacinaram hoje ficarão imunes à doença 

durante um ano. 
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30. Assinale a alternativa que representa corretamente palavras homófonas heterográficas: 

A) Empoçar (cair em poço) ≠ empossar (tomar posse). 

B) Seria (verbo) ≠ séria (adjetivo). 

C) Molho (verbo) ≠ molho (substantivo). 

D) Jogo (verbo) ≠ jogo (substantivo). 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. Leia a notícia a seguir para responder a questão: 

 

Mortes por coronavírus na China já chegam a 80. 

“Balanço mais recente aponta 2.744 casos suspeitos no país. Segundo ministro chinês, vírus pode 

se espalhar antes mesmo do aparecimento de sintomas. Recesso escolar foi estendido e venda de 

animais silvestres foi proibida para tentar conter contágio. 

Subiu para 80 o número de mortos por coronavírus na China, segundo as autoridades locais. Neste 

domingo (26), foram relatadas mais 24 mortes na província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan 

- local mais afetado. 

Segundo a Reuters, Ma afirmou ainda que a capacidade de transmissão do coronavírus está 

se fortalecendo e reforçou as ações de contenção, que até agora incluem restrições de transporte 

e viagens e o cancelamento de grandes eventos, serão intensificados.” 

(Fonte adaptada: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/01 > Acesso em 29 de Janeiro de 2020). 

 

Com base no trecho lido, podemos afirmar que a transmissão do coronavírus ocorre da seguinte 

forma: 

A) O coronavírus não é transmitido pelo ar. A infecção ocorre por contato direto com o sangue 

ou outros fluidos corporais ou secreções como, por exemplo, fezes, urina, saliva, leite 

materno de pessoas infectadas. 

B) O coronavírus não é uma doença transmitida de pessoa a pessoa. A transmissão ocorre, 

geralmente, pela contaminação, causada pela bactéria encontrada na natureza, em um 

ferimento da pele ou mucosa. 

C) O coronavírus é transmitido por meio da picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectada 

por Plasmodium, um tipo de protozoário. Não pode ser transmitido pela água. 

D) O coronavírus está sendo disseminado de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação 

ocorre através do ar, ou do contato pessoal com secreções contaminadas como gotículas 

de saliva, espirro ou tosse. 
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32. Leia o trecho abaixo a respeito da vegetação de Santa Catarina:  

“A cobertura vegetal de um lugar é formada a partir de suas características naturais. Fatores como 

o clima e o relevo são muito importantes para entendermos a vegetação. Um local em que o clima 

seco predomina terá necessariamente uma vegetação diferente de um lugar em que ocorra um 

clima úmido. Assim como uma área de relevo de grande altitude terá tipos vegetais diferentes de 

lugares com relevo baixo. Santa Catarina possui grande diversidade de formações vegetais.” 
(Fonte adaptada: http://www.geoensino.net/). 

 

Entre essas formações vegetais, estão: 

I. Mata Atlântica; 

II. Mata de Araucárias; 

III. Estepes; 

IV. Caatinga. 

A partir da análise dos itens, podemos dizer que: 

A) Apenas os itens II e III estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

33. Leia a descrição abaixo e responda a questão subsequente:  

“Teve lugar na Região Sul do Brasil, entre as fronteiras do Paraná e Santa Catarina, e foi um 

conflito sócio-político causado pela disputa desses territórios. O motivo do conflito se deveu ao fato 

da construção da estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul ter deixado muitas 

pessoas em más condições de vida em detrimento dos interesses dos coronéis e da empresa norte-

americana Brazil Railway Company. 

Com o objetivo de construir a estrada de ferro, a Brazil Railway Company precisava de mão-

de-obra, levando, assim, muitas pessoas para a região.Ao mesmo tempo, o governo cedeu uma 

grande extensão de terra, cerca de 15 mil metros, nos limites do Estado do Paraná e de Santa 

Catarina, mas aproveitou o pretexto e desapropriou as terras dos camponeses porque descobriu 

que poderia lucrar com a erva-mate, bem como com a madeira existente na localidade. 

Quando a linha férrea ficou pronta, a empresa não garantiu o regresso das pessoas que 

tinham se deslocado para a região, permanecendo ali sem qualquer apoio; acresce ainda o fato de 

os camponeses terem ficado desempregados e sem as suas terras para trabalhar, situações que 

provocaram o empobrecimento da população dessa região.” 
(Fonte adaptada: https://www.todamateria.com.br/). 

 

A partir da leitura do trecho, podemos concluir que é uma descrição do seguinte conflito: 

A) Guerra do Contestado. 

B) Guerra de Canudos. 

C) Guerra dos Farrapos. 

D) Guerra da Cisplatina. 
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34. Com base nos seus conhecimentos sobre os aspectos históricos brasileiros, a alternativa que 

descreve corretamente o que foi a revolução de 1930 é: 

A) A Revolução de 1930 eclodiu no Rio Grande do Sul, quando o governo central passou a 

impor a cobrança de taxas pesadas sobre os produtos rio-grandenses, como charque, erva-

mate, couros, sebo e graxa. Foi a mais longa revolta brasileira, durando 10 anos, liderada 

pela classe dominante gaúcha, formada por fazendeiros de gado, que usaram as camadas 

pobres da população como massa de apoio no processo de luta. 

B) A Revolução de 1930 foi o maior movimento de resistência à opressão dos grandes 

proprietários rurais. Liderada por Antônio Conselheiro, ocorreu em uma comunidade do 

Sertão da Bahia. Esse movimento refletia a extrema miséria em que viviam as populações 

marginalizadas do Sertão Nordestino. 

C) A Revolução de 1930 foi um confronto armado envolvendo Brasil e Argentina, pela posse de 

uma província localizada onde é o atual Uruguai. A região sempre foi disputada pela Coroa 

Portuguesa e Espanhola. Os brasileiros não apoiaram este conflito, pois sabiam que o 

governo aumentaria os impostos para financiar a guerra. Este episódio desgastou ainda mais 

a imagem de Dom Pedro I. O desfecho desfavorável ao Brasil agravou a crise política no 

país e a perda da província foi um motivo a mais para a insatisfação dos brasileiros com o 

Imperador, que acabou renunciando em 1831. 

D) A Revolução de 1930 é considerada o acontecimento da história do período republicano 

brasileiro que pôs fim à chamada República Velha. O principal protagonista da Revolução 

de 1930 foi Getúlio Vargas, então presidente (nome que se dava aos governadores da 

época) do estado do Rio Grande do Sul. 

 

35. Leia a notícia para responder a questão: 

 

Temperatura média no Sudeste subiu 1,1ºC em 49 anos e principal motivo é efeito estufa, diz 

pesquisa da USP. 

“Pesquisadores analisaram temperaturas na região entre 1955 e 2004 e comprovaram, por 

modelo matemático, que principal causa do aumento é efeito estufa. Na cidade de São Paulo, 

acréscimo foi de cerca de 2ºC no mesmo período. 

Os pesquisadores utilizaram um modelo matemático inovador para verificar qual foi a 

principal razão para a alta dos termômetros e comprovaram que ela está relacionada ao 

crescimento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, resultante de ações 

humanas. O estudo tem grau de confiabilidade de 95%. 

Os autores destacam que a região Sudeste do país é especialmente vulnerável às mudanças 

climáticas porque abriga mais de 40% da população brasileira e é responsável por 50% do Produto 

Interno Bruto (PIB) do Brasil, com uma ampla gama de atividades econômicas.” 

(Fonte adaptada: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/> Acesso em 29 de Janeiro de 2020). 

 

A partir da leitura do trecho, juntamente com seus conhecimentos sobre o meio-ambiente, é 

possível afirmar que a causa da intensificação do efeito estufa, ou seja, o que faz com que ele deixe 

de ser um fenômeno natural e passe a causar o aquecimento do planeta, é demonstrada 

corretamente na seguinte alternativa: 
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A) A intensificação do efeito estufa ocorre quando existem partículas em suspensão. Essas 

partículas vêm do solo, em função da erosão, do desmatamento ou mesmo da extração de 

minérios. 

B) A intensificação do efeito estufa é causada por detritos domésticos e industriais, lançados 

nos esgotos sem tratamento prévio. Além de resíduos de materiais tóxicos utilizados na 

indústria, os efluentes não tratados podem conter microrganismos patogênicos, como vírus, 

bactérias, protozoários e vermes. 

C) A intensificação do efeito estufa ocorre com o lançamento cada vez maior de gases, 

principalmente, carbônico (CO2) que é liberado na queima dos combustíveis fósseis, tais 

como os derivados do petróleo (gasolina, óleo diesel, etc.).  

D) A intensificação do efeito estufa pode ser intencional ou acidental, decorrente do descarte 

inadequado de resíduos contaminantes em cursos d’água, rios e mares. 

 

 

 

 


