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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

(20 questões)
1. De acordo com texto, identifique se são verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ) as afirmativas abaixo.

Patriotismo linguístico

(

É um lugar-comum dizer que as palavras da língua têm
uma origem múltipla. Os mais patriotas erroneamente
costumam afirmar que o português “é a língua mais
rica de todas”, porque “no Brasil há pessoas de todos
os lugares do mundo”. Esse patriotismo é exagerado e
ingênuo, para não dizermos errôneo. A Inglaterra e a
França abrigam hoje uma variedade muitíssimo maior
de línguas do que o Brasil, faladas por imigrantes de
ex-colônias nos quatro cantos do mundo. Os EUA e a
Austrália não ficam atrás, por serem polos econômicos.
Em outros tempos, o Brasil teve, de fato, um grande
afluxo de italianos, espanhóis, sírio-libaneses, alemães
e japoneses (e poloneses e ucranianos).
Contudo, são raras as regiões brasileiras que preservam entre os descendentes algum dialeto minoritário
vivo. A língua portuguesa, por isso, é considerada
por muitos a única do Brasil, afirmação que nada
mais revela que o desprezo político-ideológico pelas
minorias linguísticas. Os próprios falantes de línguas
minoritárias acabam por circunscrever sua expressão
aos familiares, particularmente aos mais idosos, e, com
a morte deles, bilíngues ativos acabam tornando-se bilíngues virtuais, ou seja, monolíngues com um
tesouro em estado passivo pouco ou nunca explorado
pela investigação linguística.
Exceto por artificialismo alavancado por uma espécie
de xenofobia linguística, disfarçada de orgulho nacional (como é o caso do islandês ou do letão), o léxico
de uma língua é um caldeirão de palavras de origem
variada. E tem sido assim sempre.

(

(

(

(

) Trata-se de um texto narrativo, que segue
uma cronologia de episódios vividos por
personagens que são falantes de diferentes
línguas.
) O texto é de caráter opinativo, em que o autor
emite seu ponto de vista em relação ao tema
desenvolvido.
) Trata-se de uma notícia que visa descrever
detalhadamente um certo acontecimento da
realidade, como o sofrimento vivido por falantes de língua minoritária.
) O texto defende que a língua portuguesa
origina-se do latim e que, por isso, deve ter
sua pureza preservada, mediante a proibição
de uso de palavras estrangeiras.
) O texto tece críticas aos posicionamentos
normativistas e xenófobos que desconsideram a formação plural do léxico da língua
portuguesa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

V–V–F–F–F
V–F–V–V–F
F–V–F–V–V
F–V–F–F–V
F–F–V–F–V

Conhecer essas múltiplas facetas da sociedade brasileira e descrever sua expressão linguística são passos
metodológicos dos quais a etimologia da língua portuguesa não pode prescindir e algo muito mais interessante do que a pregação demagógica e irrefletida
do normativismo, que, ao fim e ao cabo, se revela sem
brilho, sem graça, estéril e niveladora.
Disponível em: http://revistalingua.uol.com.br/textos/96/patriotismo-linguistico-298630-1.asp [Adaptado] Acesso em 15/fev/2014.
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2. Analise as afirmativas abaixo, considerando o texto.
1. O texto afirma que apenas especialistas
sabem que as palavras de uma língua têm
uma origem múltipla, fato que justifica o
patriotismo linguístico por parte dos leigos.
2. No primeiro parágrafo, o uso dos termos “erroneamente”, “exagerado” e “ingênuo” revela um
posicionamento neutro do autor em relação
ao patriotismo linguístico.
3. Depreende-se do texto que a riqueza econômica de um país pode torná-lo linguisticamente plural, uma vez que atrai novos imigrantes de diferentes nacionalidades.
4. O Brasil já foi um país multilíngue e, diferentemente dos EUA e da Austrália, vive uma realidade praticamente monolíngue, o que explica
a xenofobia de alguns.
5. No último parágrafo, os termos “sem brilho”,
“sem graça”, “estéril” e “niveladora” fazem referência à etimologia da língua portuguesa.

3. Ainda com base no texto, assinale a alternativa
correta.
a. (

b.

c.

d.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
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e.

) No início do texto, em “É um lugar-comum
dizer que as palavras da língua têm uma origem múltipla” há uma relação de coordenação entre as orações.
( X ) No primeiro parágrafo, a frase “Esse patriotismo
é exagerado e ingênuo, para não dizermos
errôneo” poderia ser reescrita, sem prejuízo
gramatical e de sentido, como “Esse patriotismo é exagerado e ingênuo, se não errôneo.”
( ) No primeiro parágrafo, há prejuízo gramatical e de sentido na alteração da ordem das
orações do período “Os EUA e a Austrália não
ficam atrás, por serem polos econômicos.”,
para “Por serem polos econômicos, os EUA e a
Austrália não ficam atrás.”
( ) No segundo parágrafo, em “Contudo, são raras
as regiões que preservam entre os descendentes algum dialeto minoritário vivo.”, o termo
“contudo” introduz uma explicação em consonância com a ideia contida no último período
do parágrafo anterior.
( ) No segundo parágrafo, em “A língua portuguesa, por isso, é considerada por muitos a
única do Brasil”, o termo “por isso” estabelece
uma relação de condicionalidade entre as
orações.
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4. Analise as afirmativas abaixo, considerando o texto.
1. Em “Esse patriotismo é exagerado e ingênuo, para não dizermos errôneo”, os termos
sublinhados funcionam sintaticamente como
adjuntos adnominais.
2. No enunciado “Em outros tempos, o Brasil teve,
de fato, um grande afluxo de italianos […]”, a
expressão sublinhada funciona como adjunto
adverbial e poderia ser substituída, sem prejuízo gramatical e de sentido, por “realmente”.
3. Em “Contudo, são raras as regiões que preservam entre os descendentes algum dialeto
minoritário vivo”, o sujeito de “são” é indeterminado, fato que se evidencia pela flexão do
verbo na 3ª pessoa do plural.
4. Em “A língua portuguesa, por isso, é considerada por muitos a única do Brasil, afirmação
que nada mais revela que o desprezo político-ideológico pelas minorias linguísticas.”, a construção sublinhada pode ser substituída por “só
revela”, sem prejuízo do sentido da frase.
5. No último parágrafo, a expressão “ao fim e
ao cabo” exprime uma ideia de conclusão,
podendo ser substituída por “afinal”.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

5. Assinale a alternativa que apresenta a análise
correta.
a. ( X ) Na oração “o léxico de uma língua é um caldeirão de palavras de origem variada” o predicado é nominal.
b. ( ) Na oração “Os próprios falantes de línguas
minoritárias acabam por circunscrever sua
expressão aos familiares […]”, o sujeito é
composto.
c. ( ) Na oração “no Brasil há pessoas de todos os
lugares do mundo”, o sujeito está posposto ao
verbo.
d. ( ) Em “Contudo, são raras as regiões brasileiras
que preservam entre os descendentes algum
dialeto minoritário vivo”, o segmento “que
preservam entre os descendentes” pode ser
corretamente intercalado por vírgulas.
e. ( ) Em “Conhecer essas múltiplas facetas da sociedade brasileira e descrever sua expressão linguística são passos metodológicos dos quais
a etimologia da língua portuguesa não pode
prescindir”, o termo sublinhado pode ser corretamente substituído pelo pronome relativo
“que”.

Atualidades

5 questões

6. Os judeus, depois de um longo período de diáspora, conseguiram, na segunda metade do século XX,
a independência do Estado de Israel que muitos países estrangeiros relutam em aceitar.
Um governante (que recentemente deixou o poder),
de um grande país do Oriente Médio, repetidas vezes
negou o Holocausto e prometeu destruir Israel.
Assinale a alternativa que indica esse político e o país
que governou.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Adly Mansour – Síria.
Hafez al-Assad – Egito.
Adolf Hitler – Alemanha.
Mahmoud Ahmadinejad – Irã
Juan Domingo Perón – Argentina.
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7. Leia a lista de manchetes abaixo que poderiam ter
sido publicadas em 2013 e identifique as verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ).

9. Todos os anos milhares de jovens buscam realizar
seus sonhos de um futuro melhor, inscrevendo-se no
PROUNI.

( ) POLÍTICOS CORRUPTOS FORAM
PARAR ATRÁS DAS GRADES
( ) O BRASIL ELIMINOU O ANALFABETISMO
( ) UM GRANDE NÚMERO DE CIDADES
BRASILEIRAS AINDA NÃO TEM ACESSO
A REDES DE ESGOTO
( ) A POPULAÇÃO BRASILEIRA FOI ÀS RUAS
( ) FOI O ANO DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES

Assinale a alternativa que explica o significado desta
sigla.
a. (

b.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V–V
V–F–V–V–V
V–F–V–F–V
V–F–F–V–V
F–V–V–V–V

c.

d.

8. Assinale a alternativa correta a respeito das eleições que ocorrerão em 2014.
a. ( X ) Em outubro de 2014 ocorrerão eleições para
Presidência da República, Governos Estaduais,
Senado e Câmaras federais e estaduais.
b. ( ) Na data de 15 de novembro de 2014 ocorrerão as eleições para Presidência da República,
Governos Estaduais, Senado e Câmaras federais e estaduais e câmaras de vereadores.
c. ( ) Na data de 05 de outubro de 2014 ocorrerão
as eleições para Presidência da República,
Governos Estaduais, prefeitos municipais,
Senado e Câmaras federais e estaduais.
d. ( ) Na data de 15 de novembro de 2014 ocorrerão as eleições para Presidência da República,
Governos Estaduais, prefeitos municipais,
Senado e Câmaras federais e estaduais.
e. ( ) Em outubro ocorrerão eleições unicamente
para Presidência da República e Governos
Estaduais.
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) É um projeto do Ministério de Ciências e
Tecnologia que distribui bolsas de estudo para
programas de pós-graduação realizados em
universidades brasileiras.
( ) É um projeto conjunto do Ministério de
Ciências e Tecnologia e Ministério da
Educação que distribui bolsas de estudo para
programas de pós-graduação realizados em
universidades brasileiras e estrangeiras.
( ) É um exame nacional, promovido pelo
Ministério da Educação, que objetiva selecionar candidatos não aprovados nos vestibulares ou no ENEM, para que possam matricular-se em instituições privadas de ensino
superior.
( ) Trata-se de um programa do Ministério da
Educação que concede bolsas de estudo
integrais e parciais em instituições privadas
de ensino superior, para alunos que frequentaram o ensino fundamental e médio unicamente em escolas privadas.
( X ) Trata-se de um programa do Ministério da
Educação que concede bolsas de estudo
integrais e parciais em instituições privadas
de ensino superior, em cursos de graduação
e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros, sem diploma universitário.
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10. A preocupação com o meio ambiente parece ser
uma constante na sociedade brasileira. Urgem, no
entanto, ações concretas e não há melhor lugar para
tal do que a escola.
Analise as 5 campanhas abaixo que poderiam ser iniciadas no ambiente escolar, buscando a conscientização da comunidade para a importância dos problemas
ambientais.
 Campanha 1 Consumo consciente. Todos
podem ajudar.
 Campanha 2 Mais copos plásticos, mais garrafas descartáveis: menos detritos no oceano.
 Campanha 3 Coleta seletiva de lixo, parte da
solução.
 Campanha 4 Recicle: Uma garrafa de vidro
leva milhares de anos para se extinguir.
 Campanha 5 Jogue fora. Não use novamente.

12. Pesquisas realizadas no âmbito educacional
apresentam reflexões a respeito das tendências
pedagógicas brasileiras. Tais estudos mostram que as
principais tendências pedagógicas usadas na educação brasileira se dividem em duas grandes linhas de
pensamento pedagógico. Elas são: Tendências Liberais
e Tendências Progressistas.
Assinale a alternativa que indicam quais são as
Tendências Progressistas:
a. (
b.
c.
d.

) Tradicional – Renovadora Progressiva –
Renovadora não diretiva – Tecnicista
( ) Libertária – Renovadora progressiva
– Tecnicista
( X ) Libertadora – Libertária – Crítico-social dos
conteúdos ou Histórico-Crítica
( ) Libertadora – Crítico-social dos conteúdos ou
Histórico-Crítica - Renovadora não diretiva
– Tecnicista
( ) Libertadora – Libertária - Renovadora
Progressiva – Renovadora não diretiva

Assinale a alternativa que indica as campanhas que
não incentivam práticas capazes de combater os problemas ambientais.

e.

a.
b.
c.
d.
e.

13. Estudos apontam que a interdisciplinaridade tem
suas raízes na história da ciência moderna, sobretudo
aquela produzida a partir do século XX.

( )
( )
(X)
( )
( )

Apenas as campanhas 1 e 2.
Apenas as campanhas 1 e 5.
Apenas as campanhas 2 e 5.
Apenas as campanhas 3 e 4.
Apenas as campanhas 4 e 5.

Temas de Educação

De acordo com pesquisadores é possível dizer que
interdisciplinaridade:
10 questões

11. Vigotski, autor que apresenta contribuições relacionadas ao processo de aprendizagem, defende a
premissa de que toda função mental superior:
a. ( ) É sempre interna.
b. ( X ) Foi externa porque foi social antes de tornar-se interna.
c. ( ) É primeiramente interna para depois tornar-se
externa.
d. ( ) Depende do ambiente para se desenvolver.
e. ( ) Depende da carga genética para melhor se
desenvolver.

a. ( X ) É a integração de dois ou mais componentes
curriculares na construção do conhecimento.
b. ( ) Encontra-se na ideia de que o conhecimento
pode ser dividido em partes (disciplinas).
c. ( ) É a integração obrigatória e linear de todos os
componentes curriculares na construção do
conhecimento.
d. ( ) Corresponde à estrutura tradicional de currículo nas escolas, o qual encontra-se fragmentado em várias disciplinas.
e. ( ) É o resultado da visão cartesiana e depois
cientificista, na qual a disciplina é um tipo de
saber específico e possui um objeto determinado e reconhecido.
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14. Analise o texto abaixo:

17. Analise o texto abaixo:

Também conhecida como a pedagogia de Paulo Freire,
a tendência                vincula
a educação à luta e organização de classe do oprimido.
Essa tendência centraliza-se na discussão de temas
sociais e políticos; o professor coordena atividades e
atua juntamente com os alunos.

Consta no artigo 2o da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional vigente que a educação,
                , inspirada nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento
do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

tecnicista
tradicional
libertadora
renovadora não diretiva
renovadora progressiva

15. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
em vigor é uma Lei que disciplina a educação escolar,
que se desenvolve:
a. ( ) Exclusivamente, por meio do ensino, em instituições próprias.
b. ( X ) Predominantemente, por meio do ensino, em
instituições próprias.
c. ( ) Predominantemente, por meio da pesquisa e
do ensino, em instituições próprias.
d. ( ) Por meio do ensino, exclusivamente em instituições públicas.
e. ( ) Predominantemente, por meio da pesquisa
e do ensino, exclusivamente em instituições
públicas.

16. Consta no artigo 21 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional em vigor, que a educação escolar
compõe-se de:
a. ( ) Ensino fundamental e ensino médio.
b. ( ) Educação infantil, ensino fundamental e
ensino médio.
c. ( ) Educação básica (formada pelo ensino fundamental, ensino médio e ensino superior).
d. ( ) Educação básica (formada pela educação
infantil e ensino fundamental).
e. ( X ) Educação básica (formada pela educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio)
e educação superior.

Página 8

Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

opção do Estado
opção da família
dever da sociedade
dever da família e do Estado
dever da família e opção do Estado

18. De acordo com o artigo 22 da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional vigente a educação
básica tem por finalidades:
a. ( X ) Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício
da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.
b. ( ) Desenvolver o intelecto do educando, assegurar-lhe a formação cognitiva indispensável
para o exercício da cidadania e fornecer-lhe
meios para progredir no mercado de trabalho.
c. ( ) Formar o educando para que ele seja capaz
de realizar todas as atividades intelectuais
com êxito e que consiga se adaptar às regras
impostas pela direção da instituição de ensino.
d. ( ) Disciplinar o educando, desenvolver seu intelecto e fornecer-lhe meios para progredir em
estudos posteriores.
e. ( ) Disciplinar e desenvolver o intelecto do educando, e assegurar-lhe a formação cognitiva
indispensável para o exercício da cidadania.
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19. No tocante ao direito à vida e à saúde, consta no
artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente que
os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos
contra criança ou adolescente serão:
a. ( ) Informados a uma central de ajuda à criança e
ao adolescente instalada em cada município.
b. ( ) Avaliados pelo órgão gestor das instituições
educacionais de cada município.
c. ( ) Comunicados aos representantes da
Associação de Moradores da respectiva
localidade.
d. ( ) Comunicados à Câmara de Vereadores de
cada município que deverá tomar as devidas
providências administrativas.
e. ( X ) Obrigatoriamente comunicados ao Conselho
Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo
de outras providências legais.

20. Analise o texto abaixo:
Pesquisas que abarcam aspectos relacionados ao
processo de aprendizagem indicam que a perspectiva            está pautada na teoria
           .
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

inatista ; vigotskiana
ambientalista ; freudiana
construtivista ; freudiana
construtivista ; piagetiana
histórico-cultural ; piagetiana

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
21. Na maioria das civilizações da Antiguidade, as
religiões eram politeístas, isto é, fundamentavam-se
na crença em dezenas de divindades ligadas à agricultura, à fertilidade, etc.
Em uma delas, no entanto, sobreviveu a crença em um
único Deus, que não podia ser representado por estátuas e cujo nome, por sua santidade, não podia sequer
ser pronunciado.
Assinale a alternativa que identifica esta civilização.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Hebraica
Egípcia
Fenícia
Cretense
Babilônica

22. Assinale a alternativa correta sobre a Guerra do
Contestado.
a. ( ) Tratou-se de uma guerra civil entre as forças
militares do Paraná e Santa Catarina pelo território conhecido como “Contestado”.
b. ( X ) Foi uma luta sangrenta, ocorrida durante a
República Velha, em que tropas estaduais e
do Governo Federal enfrentaram grupos de
sertanejos empobrecidos e sem-terra, guiados
por líderes messiânicos.
c. ( ) Foi um desastre social sertanejo em Santa
Catarina. Tropas vindas do Paraná, que disputava o território com o nosso Estado, atacaram
a região e dizimaram a população camponesa.
d. ( ) Foi motivada pela invasão do território catarinense e paranaense por jagunços oriundos do
Rio Grande do Sul.
e. ( ) Foi uma luta entre as tropas governamentais
catarinenses e indígenas que habitavam a
região do Contestado, liderados por três monges, João Maria de Agostini, João Maria de
Jesus e José Maria.

Página 10

(15 questões)

23. Jerusalém, berço das três grandes religiões monoteístas da história, umbigo do mundo, foi centenas de
vezes invadida, destruída e reconstruída. No período
medieval, a conquista dessa cidade foi o objetivo
declarado de grandes expedições da cristandade
europeia que pretendiam expulsar os muçulmanos
dos lugares santos.
Essas expedições são conhecidas como:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Cruzadas.
Cruzadas do Ocidente.
Guerra de Reconquista.
Expansão Marítima.
Drang Nach Osten.

24. Muitas das línguas hoje faladas como o português, o espanhol, o romeno, o italiano e o francês são
conhecidas como línguas românicas ou neolatinas.
Assinale a alternativa que indica um dos fatores responsáveis pela divisão do Império Romano do Ocidente,
fato que ,entre outras consequências, motivou a fragmentação linguística e a formação desses idiomas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Guerras Púnicas
Guerras do Peloponeso
Invasões dos povos bárbaros
Formação do império romano
Tomada de Jerusalém pelos Turcos Seldjúcidas

25. As descobertas das Ilhas dos Açores e da Madeira,
a passagem pelo Cabo das Tormentas e a descoberta
do caminho marítimo para a Índia, em 1498, são feitos
das navegações:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Espanholas.
Portuguesas.
Holandesas.
Francesas.
Inglesas.

Estado de Santa Catarina

26. Os versos abaixo são atribuídos a Luís de Camões,
considerado uma das maiores figuras da literatura
portuguesa.
As armas e os barões assinalados,
Que da ocidental praia Lusitana,
Por mares nunca de antes navegados,
Passaram ainda além da Taprobana,
Em perigos e guerras esforçados,
Mais do que prometia a força humana,
E entre gente remota edificaram
Novo Reino, que tanto sublimaram;
[…]
Os Lusíadas. Camões.

Camões, Dante Alighieri e Shakespeare estão entre os
autores de um movimento cultural que marca a passagem do mundo medieval para o da Idade Moderna.
Assinale a alternativa que identifica esse movimento.

28. Na carta abaixo, frei Bartolomé de Las Casas relata
ao imperador espanhol Carlos I a maneira pela qual os
indígenas americanos estavam sendo convertidos ao
cristianismo.
“Se procura índios para que de maneira dócil, mansa,
tranquila e humana, e de forma cristã possa instruí-los
na palavra de Deus e por seu trabalho trazê-los ao
rebanho de Cristo, imprimindo o manso Cristo em
suas mentes, realiza a obra de um apóstolo e receberá
uma imperecível coroa de glória de nosso cordeiro
sacrificado. No entanto, aqueles que agem pela
espada, fogo, massacres, trapaça, violência, tirania,
crueldade e uma desumanidade pior do que a bárbara,
destruindo e saqueando povos totalmente inofensivos, que estão prontos a renunciar ao mal e receber
a palavra de Deus, esses são filhos do demônio e os
mais horríveis saqueadores de todos. Cristo disse: “O
meu jugo é suave e o meu fardo é leve” […]
Bartolomé de Las Casas.
Em defesa dos índios.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Reforma
Simbolismo
Parnasianismo
Pré-Modernismo
Renascimento Cultural

Carta. 1548. Biblioteca Virtual de Direitos Humanos. USP. Disponível
em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentosanteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-dasNa%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/bartolome-de-las-casasem-defesa-dos-indios-c-1548m.html.

Leia a carta e examine as afirmativas abaixo:
1. Las casas justifica os meios empregados pelos
cristãos europeus na catequização dos nativos
americanos, por entender que eles são filhos
do demônio.
2. O autor entende que os indígenas deveriam
ser catequizados de maneira dócil e pacífica e
não pela violência.
3. O autor descreve a selvageria dos conquistadores espanhóis da América.
4. Bartolomé de Las Casas relata que a violência
dos espanhóis se justifica pela belicosidade
dos indígenas e a sua teimosia em não aceitar
o cristianismo.

27. No contexto da Expansão Napoleônica, o governo
português transferiu-se para o Brasil.
Está entre as medidas tomadas na antiga Colônia, pelo
Príncipe Regente:
a. ( X ) A assinatura do Tratado de Comércio e
Navegação que beneficiava, com taxas favorecidas de importação, o comércio inglês.
b. ( ) A abertura dos portos às nações amigas,
exceto à Inglaterra, que foi proibida de comerciar com a colônia.
c. ( ) A criação do monopólio comercial que entregava aos ingleses a exclusividade do comércio
com o Brasil.
d. ( ) O Pacto Colonial, que proibia à colônia o
comércio com outros países além de Portugal.
e. ( ) A dissolução do Reino Unido do Brasil, Portugal
e Algarves.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
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Prefeitura Municipal de Criciúma

29. Unidade básica de produção da primeira grande
atividade agrícola brasileira no período colonial. Era
fundamentada no trabalho escravo e sua produção
destinava-se ao mercado externo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Feudo
Engenho
Manso Senhorial
Senzala
Lavra

30. Trata-se da primeira estrofe da Marseillaise
(A Marselhesa), canção revolucionária composta por
um oficial do exército e que se tornou o hino nacional
da França.
“Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé
Contre nous de la tyrannie
L’étendard sanglant est levé
L’étendard sanglant est leve”
Podemos identificar entre os episódios do movimento
revolucionário durante o qual a Marselhesa se tornou
uma canção popular:
1.
2.
3.
4.
5.

Proclamação da Assembleia Nacional.
A queda da Bastilha.
Aprovação da Constituição Civil do Clero.
O Reino do Terror.
O Golpe do 18 Brumário.

Assinale a alternativa que indica os episódios que efetivamente ocorreram durante aquele movimento.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Apenas os episódios 1, 2 e 3.
Apenas os episódios 1, 2 e 4.
Apenas os episódios 2, 4 e 5.
Apenas os episódios 1, 2, 3 e 5.
Os episódios 1, 2, 3, 4 e 5.

31. Identifique o período da História do Brasil em que
ocorreu a Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice
Aliança.
a.
b.
c.
d.
e.

Era de Vargas
Período Colonial
Primeiro Império
Segundo Império
Primeira República

32. A partir da segunda metade do século XVIII, a
Inglaterra passou por um conjunto de transformações
econômicas e sociais, decorrentes da passagem da produção artesanal para a maquinofatura. Trata-se do(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Bill Aberdeen.
Revolução Gloriosa.
Revolução Industrial.
Revolução Comercial.
Imperialismo do século XIX.

33. Nos primeiros anos do período republicano
irrompeu no sul do Brasil um conflito que teve importante repercussão na cidade do Desterro, invadida
pelas tropas revolucionárias, e onde se organizou um
governo de oposição ao Marechal Floriano Peixoto.
O texto refere-se à:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

República Juliana.
Invasão espanhola.
Guerra dos Farrapos.
Revolução Federalista.
Revolta da vacina obrigatória.

34. A invasão da Polônia em 1939, a Batalha da
Inglaterra, o Eixo Roma-Berlim-Tóquio e a Batalha de
Stalingrado são episódios da:
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
( )
(X)
( )

( )
( )
( )
( )
(X)

Guerra da Coreia.
Guerra da Crimeia.
Guerra do Vietnam.
Primeira Guerra Mundial.
Segunda Guerra Mundial.

Estado de Santa Catarina

35. Em outubro de 2002, o eleitorado brasileiro
foi chamado para escolher seus novos representantes na Câmara dos Deputados, uma parte do
Senado, Deputados estaduais e o novo Presidente da
República que sucederia Fernando Henrique Cardoso.
Nessa ocasião foi eleito Presidente da República:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

José Sarney.
Tancredo Neves.
Ulysses Guimarães.
Luiz Inácio Lula da Silva.
Fernando Collor de Melo.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Página
em Branco.
(rascunho)
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