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A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do
início da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.

GABARITO RASCUNHO
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.

Nome do Candidato
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO

1

As sucessivas revoluções industriais em muito pouco se assemelham a uma revolução de fato, uma vez que tal

2

expressão é representativa de uma mudança abrupta ou a derrubada imediata de uma determinada ordem, configuração ou

3

forma de poder. No caso das revoluções industriais, trata-se de um processo gradual e, sob o ponto de vista histórico,

4

relativamente lento.

5

A terceira etapa desse processo de transformação nos meios e modos de produção iniciou-se na segunda metade do

6

século XX e ainda está em curso, a Terceira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica

7

Informacional, caracteriza-se pelos avanços nos sistemas de telecomunicações e transportes, pelo surgimento e rápida expansão

8

da informática e da automação, além do desenvolvimento da engenharia robótica. Essa nova configuração estabeleceu

9

profundas transformações no mundo do trabalho.

10

Nas etapas anteriores das produções industriais, observava-se uma crescente substituição do homem pela máquina

11

no processo produtivo, tornando o indivíduo apenas um apêndice de um maquinário cada vez mais amplo e complexo. No atual

12

momento, essa situação ganhou novas e maiores proporções, na medida em que, junto ao maquinário e às novas tecnologias, a

13

informática passou também a atuar. O ser humano passou a ser substituído não apenas pela mecânica, mas também por

14

softwares, que, em muitos casos, passaram a gerir a produção fabril.

15

Além disso, observa-se também a crescente terciarização da economia, em que a maior parte dos empregos gerados

16

passou a se concentrar no setor de comércio e serviços. Tal processo, aliado à flexibilização do trabalho, contribuiu para a

17

precarização das condições do trabalho, para a crise das representações sindicais e para a perda de direitos trabalhistas.

18

Outro aspecto das transformações no mundo do trabalho ao longo da Terceira Revolução Industrial também está

19

ligado à questão espacial entre campo e cidade. Ocorreu uma intensa mecanização dos meios rurais e o desenvolvimento de

20

técnicas e mecanismos agrícolas que propiciaram um grande desemprego nesse meio, o que contribuiu para a intensificação do

21

êxodo rural, isto é, uma migração em massa da população do campo para a cidade.

22

O trabalho, tanto no meio urbano quanto no meio rural, passou a ser exigido muito mais em sua qualificação técnica,

23

uma vez que a operação das novas tecnologias exige determinados conhecimentos específicos que não podem ser realizados

24

por um profissional que não possui uma determinada formação. Tal contexto contribui para a emergência da contradição:

25

aumento do número de empregos e aumento do número de desempregados, uma vez que a massa de trabalhadores que não

26

consegue se adequar às novas condições de trabalho não alcança oportunidades.

27

Como resultado há um crescimento na geração de emprego nos setores informais, onde não há leis e direitos

28

trabalhistas, tendo em vista que esse setor caracteriza-se pela sua desregulamentação e pela ausência de uma hierarquia

29

organizada de trabalho (a maior parte é informal). O resultado é a caracterização de diversos problemas, dentre eles, a pirataria,

30

bastante comum nos países subdesenvolvidos ao final do século XX e início do século XXI.
Por Rodolfo Alves Pena. FONTE: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/trabalho-na-terceira-revolucao-industrial.htm
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01) A leitura do texto permite concluir
(A) A tese do fim do emprego, provocado pela revolução
tecnológica, tem como suporte e comprovação de que
tudo é mecanizável.
(B) A revolução tecnológica tem mudado o panorama do
mercado de trabalho, mas não se constitui uma ameaça
ao trabalhador.
(C) O crescimento da automação não significa,
necessariamente, a substituição do homem pela
máquina.
(D) A probabilidade de mudanças de empregos e
profissões é muito remota, apesar dos avanços
tecnológicos.
02) No texto, depreende-se que

05) Ocorre predicado verbal em
(A) “tal expressão é representativa de uma mudança
abrupta” (L.1/2).
(B) “O resultado é a caracterização de diversos
problemas,” (L.29).
(C) “tornando o indivíduo apenas um apêndice de um
maquinário” (L.11).
(D) “O ser humano passou a ser substituído não apenas
pela mecânica” (L.13).
06)
“o que contribuiu para a intensificação do êxodo rural,”
(L.20/21)

(A) O segundo parágrafo retoma o que foi dito
anteriormente, fazendo previsões nada alvissareiras.
(B) o terceiro parágrafo parte da hipótese de que, um dia,
o homem perderá para a máquina o seu espaço no
mercado de trabalho.

O termo “o”, que aparece destacado em negrito, possui o
mesmo valor morfológico que o termo da alternativa
(A) “o”, em “o indivíduo apenas um apêndice de um
maquinário” (L.11).
(B) “um”, em “um apêndice de um maquinário” (L.11).

(C) O sexto parágrafo aponta uma possibilidade de
manutenção do trabalho humano, contudo, a
existência de situações adversas.
(D) Para se manter no mercado de trabalho, é necessário
ao trabalhador buscar maiores informações sobre o
mercado de trabalho a fim melhor adequação à sua
capacidade profissional.

(C) “essa”, em “Essa nova configuração estabeleceu
profundas transformações no mundo do trabalho.”
(L.8/9).
(D) “se”, em “passou a se concentrar no setor de comércio”
(L.16).

03) Está contida no texto uma
(A) Interpretação de tese científica.
(B) Exposição de fatos.
(C) Informação publicitária.
(D) Descrição de ambientes.
04) Sobre os elementos linguísticos no texto, é correto o
que se afirma em
(A) “crescimento” em “há um crescimento” (L.27), muda
de função sintática se houver a substituição do verbo
haver por existir.
(B) “pela máquina” (L.10) indica modo.
(C) “mas”, em “, mas também por softwares, que, em
muitos casos, passaram a gerir a produção fabril.”
(L.13/14) equivale a entretanto, estabelecendo, desse
modo, uma relação de oposição.
(D) “se”, em “trata-se de um processo gradual” (L.3) é
pronome apassivador pessoal.
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07) Revelando a intencionalidade do emissor, a linguagem
usada nesse texto traduz, dentre outras, é
predominantemente
(A) apelativa.
(B) referencial.
(C) fática.
(D) metalinguística.
08) Exerce a mesma função sintática de “de produção”
(L.5) a expressão da alternativa
(A) “de telecomunicações” (L.7).
(B) “da informática” (L.8).
(C) “do homem” (L.10).
(D) “do trabalho” (L.16).
09) Tem função predicativa o termo
(A) “apêndice” (L.11).
(B) “complexo.” (L.11).
(C) “novas” (L.12).
(D) “fabril” (L.14).
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10) Ao usar a voz passiva sintética em “Além disso,
observa-se também a crescente terciarização da
economia,” (L.15), o autor
(A) Não teve como determinar o autor da ação evidenciada
na frase.
(B) Mostrou o fato como provável, além de dependente de
outro fato.
(C) Deixa subentendido que, em casos de voz passiva, é
preferível não indicar o agente da passiva.
(D) Ficou dispensado de identificar o agente da ação
destacada.
11)
“há leis” (L.27)
A única variação estrutural correta para a expressão
destacada na oração em evidência é
(A) Existirão leis.
(B) Terão leis.
(C) Ocorrerá leis.
(D) Existirá leis.

14) Há correspondência modo-temporal entre a forma
verbal simples “estabeleceu” (L.8) e a composta
(A) Tivesse mudado.
(B) Tinha mudado.
(C) Teria mudado.
(D) Tem mudado.
15) A oração “que (...) passaram a gerir a produção fabril.”
(L.14)
(A)
(B)
(C)
(D)

Explica o nome.
Completa o sentido do verbo.
Equivale a um substantivo.
Completa o sentido de um nome.

12) No que se refere aos recursos da língua usados no
texto, está correto que se afirma em
(A) A oração “na medida em que (...) a informática passou
também a atuar.” (L.12/13) é uma subordinada
adverbial proporcional.
(B) “se”, em “não consegue se adequar às novas condições
de trabalho” (L.25/26), expressa ideia de apassivação.
(C) “por um profissional” (L.24) é agente da ação verbal.
(D) A oração “que não podem ser realizados por um
profissional” (L.23/24) tem valor explicativo.
13) Os termos “uma vez que” (L.1) e “tendo em vista que”
(L.28), no texto, expressam, respectivamente, ideias
de
(A) Tempo e causa.
(B) Causa e causa.
(C) Causa e Consequência.
(D) Condição e conclusão.

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
De acordo com o disposto na Lei Municipal 215/2015 que
Dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração dos
profissionais da educação básica do magistério público da
rede municipal de ensino de Pedro do Rosário e dá outras
providências, responda as questões 16 e 17.
16) Promoção é a passagem do profissional da educação,
titular do cargo em caráter efetivo de uma classe para
outra, conforme exigência de nova habilitação ou
titulação obtida em instituição credenciada pelo
Ministério da Educação. Analise as afirmativas
abaixo.
I. As promoções serão concedidas durante os meses de
agosto e dezembro de cada ano, desde que haja
candidatos habilitados.
II. Compete ao servidor interessado requerer a sua
promoção, preenchendo requerimento próprio dirigido
à Secretaria Municipal de Educação e juntando a este,
documentos comprobatórios de sua habilitação.
III. O servidor promovido terá respeitado o tempo de
serviço para a nova classificação da referência na
Classe seguinte.
IV. Será
aceita
declaração
como
documento
comprobatório de graduação e habilitação.
V. Os efeitos financeiros referentes à concessão da
promoção serão a partir da data da efetivação do
pedido.
Estão corretas as afirmativas:
(A) I, II, III apenas
(B) I, II, III, IV e V
(C) II, III e V apenas
(D) II, III e IV apenas

QUESTÕES DE 16 A 20
17) Analise as afirmativas e marque a incorreta.
(A) A qualificação dos profissionais do magistério,
objetivando o aprimoramento permanente do ensino e
a progressão na carreira, será assegurada através de
cursos de formação, aperfeiçoamento, especialização,
mestrado e doutorado, em instituições públicas ou
privadas, credenciadas com prioridade para as
públicas de programas de aperfeiçoamento em serviço
e de outras atividades de atualização profissional, com
base no plano Municipal de Educação de Pedro do
Rosário.
(B) Ficará instituída, por ato do Poder Executivo, a
Comissão Permanente de Gestão do Plano de Carreira
e Remuneração do Magistério Público Municipal com
a finalidade de orientar sua implantação,
operacionalização, revisão e mediar a negociação do
reajuste salarial.
(C) Os profissionais da Educação Básica serão
aposentados de acordo com os dispositivos da
Constituição
Federal
e
da
legislação
infraconstitucional específica.
(D) Progressão é a passagem do profissional da educação
da referência em que se encontra para outra
imediatamente superior a de outra carreira.
18) Analise as afirmativas.
Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão
democrática do ensino público na educação básica, de
acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes
princípios:
I. participação dos profissionais da educação na
elaboração do projeto pedagógico da escola;
II. participação das comunidades escolar e local em
conselhos escolares ou equivalentes.
Está(ão) correta(s):
(A) Afirmativa I apenas.
(B) Afirmativa II apenas.
(C) Afirmativas I e II.
(D) Nenhuma das afirmativas.
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19) A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas
de ensino no provimento da educação intercultural às
comunidades indígenas, desenvolvendo programas
integrados de ensino e pesquisa. Os programas serão
planejados com audiência das comunidades indígenas,
incluídos nos Planos Nacionais de Educação, terão os
seguintes objetivos:
(A) Desenvolver currículos e programas específicos, neles
incluindo os conteúdos culturais correspondentes às
respectivas comunidades.
(B) Utilizar o mesmo material didático disponibilizado
para a educação básica de todas as regiões.
(C) Fortalecer ás práticas sócio-culturais e a língua
materna de cada comunidade indígena.
(D) Manter programas de formação de pessoal
especializado, destinado à educação escolar nas
comunidades indígenas.
20) A educação de jovens e adultos será destinada àqueles
que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos
ensinos fundamental e médio na idade própria e
constituirá instrumento para a educação e a
aprendizagem ao longo da vida. Os sistemas de
ensino manterão cursos e exames supletivos, que
compreenderão a base nacional comum do currículo,
habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter
regular. Os exames a que se refere este artigo realizarse-ão:
(A) No nível de conclusão do ensino fundamental, para os
maiores de dezesseis anos; no nível de conclusão do
ensino médio, para os maiores de dezoito anos.
(B) No nível de conclusão do ensino fundamental, para os
maiores de dezoito anos; no nível de conclusão do
ensino médio, para os maiores de vinte anos.
(C) No nível de conclusão do ensino fundamental, para os
maiores de dezessete anos; no nível de conclusão do
ensino médio, para os maiores de dezenove anos.
(D) No nível de conclusão do ensino fundamental, para os
maiores de quinze anos; no nível de conclusão do
ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA

Página 6 / 11

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) É INCORRETO afirmar sobre a civilização egípcia.
(A) A sociedade egípcia se dividia entre os que se
apossaram das terras e aqueles que tinham apenas a
força de trabalho. As melhores terras ficaram nas
mãos dos mais fortes militarmente (nobreza) que, sob
a proteção dos sacerdotes e dos deuses, controlavam
os trabalhadores.
(B) Por volta de 670 a.C., os persas, oriundos da
Mesopotâmia, invadiram e conquistaram o Egito.
Expulsos, um novo governo independente se instalou
na cidade de Saís, no delta do Nilo.
(C) No período do médio império, com o apoio da classe
sacerdotal de Tebas, temerosa do poder da nobreza,
uma nova dinastia passou a governar a partir dessa
cidade. Restabelecida a ordem interna, a produção
agrícola se expandiu por causa da ampliação de canais
de irrigação. O Egito tornava-se o celeiro do Oriente
Médio, rompendo seu isolamento tradicional. O
comércio, interno e externo, se tornava bastante ativo,
quer na bacia do Nilo, quer no Mediterrâneo.
(D) O Rio Nilo favoreceu a sedentarização dos grupos
humanos. O volume e a perenidade de suas águas
facilitaram a abertura de canais de irrigação,
ampliando as áreas cultiváveis.
22) Sobre as relações entre a religião e arte do povo
egípcio, observe os itens a seguir.
I.

A arquitetura egípcia era a principal manifestação
artística dos egípcios, fortemente influenciada pela
religião
II. Os templos eram considerados moradias pessoais dos
deuses. Obras imponentes, sustentadas por enormes
colunas e ornamentadas com estátuas colossais de
divindades e faraós. Entre os túmulos, destacavam-se
as pirâmides, cujas técnicas de construção ainda hoje
intrigam os engenheiros e historiadores, e continuam
sendo objetos de estudo.
III. A pintura egípcia, além dos temas do cotidiano,
retratava cenas religiosas e temas f uner ário s,
geral mente a co mp an ha d as d e d escr içõ es
hiero glíficas, normalmente encontradas nas câmaras
mortuárias.

QUESTÕES DE 21 A 40
23) Acerca da sociedade mesopotâmica, assinale a opção
FALSA.
(A) A complexidade das relações econômicas urbanas
favoreceu o desenvolvimento cultural. A escrita
mesopotâmica eram ideogramas simplificados,
escritos em tábuas de argila com o uso de um estilete
em forma de cunha. Por isso, é conhecida como escrita
cuneiforme. Dividiram o dia em 24 horas (quatro
períodos de seis horas) e o ano por meio dos ciclos da
Lua.
(B) Diferentemente do povo egípcio, a civilização
mesopotâmica era monoteísta.
(C) Nas sociedades hidráulicas da Mesopotâmia, a
disputa pela posse das melhores áreas cultiváveis e da
água foi muito intensa. Os povos mais fracos foram,
então, submetidos pelos mais fortes que se valeram
da violência para reduzi-los à escravidão e ao trabalho
forçado
(D) Centro comercial de grande importância, controlando
o trânsito pelo rio Eufrates, a Babilônia se tornou uma
potência militar. Seu rei, Hamurabi, conquistou
longínquas regiões ao norte e a região conheceu um
período de grande atividade comercial, com a fundação
de novas cidades. Consolidado o seu poder, para
mantê-lo, bem como regulamentar as relações sociais,
o rei decretou um código para todo o seu império, o
chamado Código de Hamurabi
24) É considerada a primeira civilização da mesopotâmia.
Esta civilização trabalhava com a lapidação de pedras
e, principalmente, com a modelagem da argila.
Passaram a marcar em traços de argila mole traços, na
forma de cunha, para registrar as trocas comerciais.
Qual o povo da civilização mesopotâmica citado acima?
(A) Sumérios.
(B) Caldeus.
(C) Babilônios.
(D) Acádios.

É verdadeiro o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II
I, II e III
II
I

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA

Página 7 / 11

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA
25) Sobre as classes sociais existentes em Esparta, marque
a alternativa correta.

28) Sobre as Grandes Navegações Portuguesas, assinale a
opção INCORRETA.

(A) Os periecos, submetidos pela guerra, trabalhavam
como escravos nas terras do Estado e nos lotes dos
espartanos. Seu número era controlado, pois um aumento
excessivo colocaria em risco o domínio dório. Quando
havia aumento populacional, os espartanos
eliminavam o excedente.
(B) Os hilotas eram descendentes dos aqueus, antigos
senhores da região que não se opuseram à conquista
dos dórios.
(C) Espartíatas ou espartanos, eram detentores do poder,
dedicando-se ao adestramento militar. Formavam a
aristocracia espartana, embora fossem iguais entre si.
(D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

(A) A participação dos portugueses no comércio europeu
ganhou impulso no início do século XV. A precoce
centralização monárquica – com a Revolução de Avis,
em 1385, associando os poderes políticos
concentrados nas mãos do rei aos interesses do setor
mercantil, teve papel decisivo na organização das
grandes navegações portuguesas.

26) O imperador romano César executou uma série de
medidas no seu governo. Entre elas, destacaram-se:
I.

O aumento do número de pessoas com direito à
distribuição gratuita de trigo.
II. O restabelecimento das finanças do Estado, com
controle severo dos gastos.
III. A desapropriação de grandes propriedades
improdutivas e distribuição de terras nas províncias a
colonos e veteranos de guerra.
IV. O controle severo sobre os cobradores de
impostos (publicanos), para evitar abusos.
É verdadeiro o que se afirma em:
(A) I e IV
(B) I, II, III e IV
(C) I, II e III
(D) II, III e IV
27) A civilização ____________ criou a talassocracia, que
é considerada o poderio político e econômico
adquirido a partir do domínio das rotas comerciais
marítimas.

(B) As viagens pelo oceano Atlântico, que receberam na
historiografia a denominação de expansão marítima
europeia, tiveram como pano de fundo, desse modo, o
estímulo governamental, somado ao interesse do
grupo mercantil em ampliar sua área de atuação
comercial. Os nobres também se envolveram nas
expedições, interessados em conquistas e novos
domínios
(C) Em 1498, Vasco da Gama alcançou as Índias em
expedição de reconhecimento. Dois anos depois,
partiu a primeira grande frota destinada a fazer
comércio em larga escala com o Oriente, comandada
por Pedro Álvares Cabral, que chegou também ao
litoral do novo continente, a América, na costa do
território que viria a ser o Brasil.
(D) O evento considerado o marco inicial das navegações
portuguesas foi a tomada de Cabo Verde pelos
portugueses, em 1480.
29) Pouco antes de a expansão marítima portuguesa atingir
o objetivo de chegar às Índias, a Espanha acabou por
organizar expedições atlânticas, tornando-se a
segunda monarquia europeia a fazê-lo. A primeira
viagem espanhola, bastante modesta, foi concebida em
1492 pelo navegador genovês:
(A) Cristóvão Colombo.
(B) Américo Vespúcio.
(C) Diogo Velásquez
(D) Fernão Cortez

Marque a alternativa que preenche de forma correta a lacuna
acima.
(A) fenícia.
(B) persa.
(C) hebraica
(D) assíria.
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30) É INCORRETO afirmar sobre a Revolução Francesa.
(A) Na França do século XVIII, o poder ainda se
alicerçava na teoria do direito divino dos reis: Luís
XVI governava sem nenhum empecilho à sua
autoridade. A Assembleia dos Estados-Gerais (um
conselho com representantes das várias camadas
sociais) não era convocada desde 1614.
(B) Com a Revolução Francesa, os entraves sociais,
políticos e econômicos ao capitalismo foram
decisivamente enfraquecidos. Embora no século
XVIII os interesses burgueses orientassem as finanças
e o comércio, ainda existiam obstáculos na estrutura
de propriedade e direitos feudais apoiados na ordem
do Antigo Regime – termo francês de então, referindose ao período que antecede a Revolução, caracterizado
por um Estado centralizado, sustentado na sociedade
de privilégios.
(C) A primeira etapa da Revolução Francesa, conhecida
como fase da Salvação Pública (1789-1792),
caracterizou-se pela atuação da burguesia nas cidades
e dos camponeses no interior. A burguesia lutava
exclusivamente por conquistas políticas nas ruas e na
Assembleia; os camponeses destituíam autoridades e
nobres de seus castelos e repartições
(D) O termo sans-culottes, referido às pessoas que usavam
calças compridas em vez dos calções até o joelho da
gente rica, foi originariamente aplicado num sentido
puramente social aos pequenos comerciantes,
assalariados e vagabundos, quer da cidade, quer do
campo. Durante a revolução, o termo passou a ser mais
geralmente aplicado aos indivíduos politicamente
ativos dessas classes, e o seu âmbito alargou-se com a
inclusão dos agitadores mais radicais daquele período,
independentemente do respectivo estrato social.
31) Sobre o projeto agrícola da expansão colonial
portuguesa, assinale a alternativa ERRADA.
(A) Pelas características peculiares da colônia portuguesa
e da expansão lusa, a colonização foi feita a partir da
agricultura.
(B) Para viabilizar a ocupação e o povoamento da colônia,
a Coroa portuguesa recorreu primeiramente ao cultivo
do café, pois até então, ao contrário do que ocorrera
nas áreas de dominação espanhola, não haviam sido
descobertas jazidas de metais preciosos.
(C) A utilização do trabalho escravo africano envolvia
interesses ligados ao tráfico negreiro, que logo se
tornou um empreendimento altamente lucrativo para a
Coroa e para os mercadores portugueses.
CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA

(D) O responsável pela produção açucareira – o senhor de
engenho – tinha enorme prestígio social. Era um tipo
de “nobre da terra”, um membro da “açucarocracia”.
32) O conceito de ______________legitimou o uso da
força e a imposição de trabalhos forçados aos
indígenas resistentes à conversão católica e ao
aldeamento e que fossem hostis com os colonos. A
escravização indígena também poderia ocorrer com os
chamados “índios resgatados”, indígenas que haviam
sido feitos cativos por outros grupos indígenas.
Marque a opção que preenche de forma correta a lacuna
acima.
(A) guerra santa.
(B) guerra justa.
(C) guerra colonial
(D) jesuitismo.
33) Sobre a Conjuração Mineira de 1789, assinale a opção
correta.
(A) No início de 1789, a iminência de uma derrama em
Vila Rica acelerou a eclosão da revolta. Estimava-se
que, naquele ano, Minas devia perto de 538 arrobas de
ouro, algo próximo a oito toneladas. Os líderes do
movimento decidiram que, quando tivesse início a
cobrança, prenderiam o novo governador da região, o
visconde de Barbacena, com o apoio da população
revoltada. A rebelião em Vila Rica, no entanto, não
aconteceu, porque foi denunciada por alguns de seus
participantes, como Joaquim Silvério dos Reis, em
troca do perdão de suas dívidas pessoais. O visconde
de Barbacena suspendeu a derrama e determinou a
prisão dos conspiradores.
(B) Entre os participantes mais ativos da Conjuração
Mineira, destacaram- se os poetas Cláudio Manuel da
Costa, Inácio José de Alvarenga Peixoto e Tomás
Antônio Gonzaga, bem como o alferes Joaquim José
da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, um dos
poucos participantes de origem modesta e responsável
pela divulgação do movimento para o povo.
(C) Enforcado em 21 de abril de 1792, no Campo de São
Domingos, no Rio de Janeiro, Tiradentes teve seu
corpo esquartejado e seus membros distribuídos pelas
cidades onde estivera buscando apoio. Sua cabeça foi
exposta publicamente em Vila Rica a fim de intimidar
possíveis conspiradores e evitar novas rebeliões.
(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas.
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34) Por lei de dezembro de 1815, assinada por dom João,
o Brasil foi elevado à categoria de:
(A) Reino Unido de Portugal e Algarves.
(B) Reino unido do Brasil.
(C) Colônia
(D) Império.
35) Sobre o Segundo Reinado no Brasil, assinale a opção
ERRADA.
(A) Com a antecipação da maioridade de dom Pedro II, em
1840, teve início o Segundo Reinado, apogeu da
Monarquia brasileira, representante legítima dos
interesses das elites.
(B) A principal marca do Segundo Reinado no Brasil foi a
questão escravista. Ela esteve presente nos principais
debates políticos no parlamento, nos confrontos
militares, como a Guerra do Paraguai, na expansão
cafeeira, que impulsionou a economia no final do
século XIX, e nas revoltas e movimentos sociais.
(C) A oligarquia escravista-exportadora, em especial
açucareira e cafeeira, bem como seus representantes na
organização imperial, marcaram a feição do país
durante o Segundo Reinado, mantendo a ordem
socioeconômica construída ao longo do processo de
colonização.
(D) O cacau e a borracha, de alto valor comercial no
mercado externo, ganharam destaque na produção
agrícola brasileira, e a mão de obra escrava foi sendo
gradualmente substituída pela assalariada, constituída
exclusivamente de imigrantes.
36) Sobre o início da industrialização brasileira, conhecido
como Era Mauá, observe os itens a seguir.
I.

A modernização dos transportes esteve intimamente
relacionada ao desenvolvimento econômico do
Império, unindo os centros produtores aos portos pelos
quais a produção escoava, com destaque para o açúcar
no Nordeste e, especialmente, o café no Centro-Sul.
II. A instalação de empreendimentos industriais no Brasil
do Segundo Reinado significou uma mudança nas
relações entre o país e as potências capitalistas da
época (Inglaterra e Estados Unidos, principalmente),
sem, entretanto, romper a dependência.
III. A atuação de Mauá e de outros empreendedores
mostrou a potencialidade da economia brasileira, que
podia integrar-se à modernidade capitalista e
desenvolver-se de maneira autônoma, embora ainda
fosse inibida pelas permanências em sua estrutura
escravocrata e provinciana.
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IV. Um aspecto do processo de modernização da
economia brasileira foi a instalação de estradas de
ferro com o objetivo de melhorar o sistema de
comunicações e transportes e, assim, facilitar o
escoamento da produção agrícola.
A quantidade de itens corretos é:
(A) 1
(B) 3
(C) 4
(D) 2
37) É INCORRETO afirmar sobre o Iluminismo.
(A) Um dos maiores nomes do Iluminismo foi o francês
Rousseau, que criticava violentamente a Igreja e o
clero, embora fosse deísta, ou seja, acreditava que
Deus estava presente na natureza e no homem. Em seu
livro Cartas inglesas, criticou não apenas a Igreja, mas
também os resquícios da servidão feudal.
(B) Iluminismo é o nome que se dá à ideologia que foi
sendo desenvolvida e incorporada pela burguesia com
base nas lutas revolucionárias do final do século
XVIII. Incorporada, mas não de uso exclusivo pela
burguesia, já que nem toda nobreza era avessa às suas
propostas.
(C) O pensador inglês John Locke (1632-1704) costuma
ser considerado um precursor do movimento, tendo
lançado as bases da filosofia política iluminista.
(D) Os pensadores iluministas produziram duas correntes
distintas de interpretação da economia dos reinos e das
nações: a fisiocracia, cujos princípios estiveram em
voga no final do século XVIII, e o liberalismo, que
logo passou a ser aceito como a “verdade” econômica.
38) Montesquieu
(1689-1755),
autor
da
obra
_______________, propunha a divisão dos poderes
em três instâncias: Executivo, Legislativo e Judiciário.
Dessa forma, o governante seria um simples executor
da vontade da sociedade, conforme as leis redigidas
por um corpo de legisladores e julgadas pelos
tribunais, o que limitaria o poder absolutista dos reis.
Assinale a alternativa que preenche de forma correta a
lacuna acima.
(A) Contrato social
(B) O espírito das leis
(C) Segundo tratado sobre o governo civil,
(D) Enciclopédia
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39) Pedro do Rosário, elevado à categoria de município e
distrito pela lei estadual nº 6.190, de 10/11/1994, foi
desmembrado do município de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Açailândia.
Viana.
Zé Doca.
Pinheiro.

40) O município de Pedro do Rosário já foi conhecido pelo
nome de:
(A)
(B)
(C)
(D)

povoado das Monções.
povoado Bacurizeiro.
povoado Bela Vista.
povoado São Cristóvão.
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