PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II – HISTÓRIA
______________________________________________________
PORTUGUES (10 QUESTÕES)
Leia atentamente a canção a seguir, de Chico Buarque, músico e compositor
brasileiro, para responder às questões de 1 a 3.
Essa pequena
Meu tempo é curto, o tempo dela sobra
Meu cabelo é cinza, o dela é cor de abóbora
Temo que não dure muito a nossa novela, mas
Eu sou tão feliz com ela
5 Meu

dia voa e ela não acorda
Vou até a esquina, ela quer ir para a Flórida
Acho que nem sei direito o que é que ela fala, mas
Não canso de contemplá-la
Feito avarento, conto os meus minutos
segundo que se esvai
Cuidando dela, que anda noutro mundo
Ela que esbanja suas horas ao vento, ai

10Cada

Às vezes ela pinta a boca e sai
Fique à vontade, eu digo, take your time1
15Sinto que ainda vou penar com essa pequena, mas
O blues já valeu a pena
CHICO BUARQUE. Disponível em: www.chicobuarque.com.br. Acesso em: 06
ago. 2017
1 Take your time: Expressão em inglês que significa “faça com calma”; “faça no
seu ritmo, no seu tempo”.
01. Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – Ao longo de toda a canção, o eu-lírico apresenta as oposições entre ele e
sua amada.
II – Em todas as estrofes, há referências ao tempo.
III– Não existe diferença de ritmo entre o eu-lírico e sua amante: ambos
acordam cedo e possuem rotinas semelhantes.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a. Apenas II.
b. I e III.
c. I e II.

d. Todas.
02. Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – O eu-lírico acredita que seu relacionamento durará muito tempo.
II– O eu-lírico não consegue compreender tudo que sua amante pensa e sente.
III – A canção é escrita em linguagem coloquial.
É (São) INCORRETA(s) a(s) afirmação(ões):
a. II e III.
b. I.
c. I e III.
d. Apenas III.
03. Assinale a alternativa CORRETA:
a.
Na linha 9, a palavra “avarento” pode ser substituída, sem prejuízo de
significado, por “mesquinho”.
b.
A figura de linguagem presente no verso “Meu tempo é curto, o tempo
dela sobra” é “paradoxo”.
c.
O eu-lírico acredita que sofrerá nesse relacionamento e, por isso, não
consegue se apaixonar completamente pela mulher.
d.
A palavra “contemplar”, presente na linha 8, não possui nenhuma
conotação afetiva; significa simplesmente observar.
Leia atentamente a tirinha da garotinha Mafalda a seguir para responder às
questões 4 e 5:

04. Leia as afirmações a seguir:
I – O elemento humorístico da tirinha está relacionado ao caráter conotativo e
denotativo do emprego da frase “abrir a boca para não dizer nada”.
II – Felipe, no primeiro quadrinho, demonstra entusiasmo com a história
contada por Mafalda.
III – Mafalda acaba por estimular Felipe a conhecer um consultório de dentista.
É (São) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s):
a. Apenas I.
b. I e III.
c. I e II.

d. Apenas II.
05. Assinale a alternativa CORRETA:
a. O tempo verbal predominante na tinha é o presente do indicativo.
b. A fala de Mafalda, no primeiro quadrinho, é um exemplo de oração
composta, pois apresenta dois verbos.
c. Na fala de Mafalda, no primeiro quadrinho, há um desvio da norma culta: o
adequado seria “[...] como foi ao dentista”. d. Há, na tirinha, dez verbos.
06. Assinale a alternativa cujas palavras estão corretamente flexionadas,
segundo o padrão culto da Língua:
a. Marcelo comprou ternos cinzas e camisas azuis-marinhos para os padrinhos.
b. André considerou a questão dificílima.
c. Para pintar os móveis, Amanda comprou tintas amarelos-ouros.
d. Meu pai ficou felicíssimo com a notícia!
07. Leia as afirmações a seguir:
I – Derivação é um tipo de processo pelo qual se obtém uma palavra nova,
chamada de derivada, a partir de uma já existente, chamada de primitiva. II –
Parassintética é um dos tipos de composição. Um exemplo é a palavra
“empalidecer”.
III – A palavra “choro” é um exemplo de derivação regressiva, processo pelo
qual as palavras são formadas a partir da redução da palavra primitiva.
IV – A palavra “planalto” é um exemplo de composição por aglutinação.
É(são) CORRETA(s) a(s) afirmação(ões):
a. I, III e IV.
b. II e III.
c. I e III.
d. II e IV.
08. Assinale a alternativa CORRETA, segundo o padrão culto de língua:
a. O cargo está vago, mas não o aspiro.
b. Esqueci dos problemas quando planejei minha viagem.
c. Eles obedeceram às regras de trânsito.
d. O pai perdoou à filha.
09. Assinale a alternativa em que a partícula “que” exerce a mesma função
que a presente nesta frase: “Ficou claro que o professor exigia respeito”.
a. O que aconteceu na minha ausência?
b. Os estudantes que desenvolveram novos projetos apresentaram as
melhores notas.
c. Tanto pediu que foi atendido.
d. Espero que você não volte.
10. Assinale a alternativa CORRETA, segundo o padrão culto da Língua
Portuguesa:

a. Por favor, escolha seu acento, o ônibus partirá em dez minutos.
b. Tenho um grande apresso pelos meus amigos.
c. Quando pequeno, meu avô brincava de pião.
d. O prazo espirou ontem.
LEGISLAÇÃO (10 QUESTÕES)
11-A Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 4º, inciso VII, assegura que a
educação escolar pública seja dever do Estado que garantirá:
a) Oferta de educação escolar para jovens e adultos
b) Obrigatoriedade de educação para crianças especiais
c) O aproveitamento e progressão nos estudos para jovens e adultos,
d) Acompanhamento na educação de jovens e adultos.
12- A Lei de Diretrizes e Bases regulamenta em seu Primeiro artigo:
a) a educação em geral e a vincula ao mundo do trabalho.
b) a educação escolar e a vincula ao mundo do trabalho
c) a educação escolar e não a vincula ao mundo do trabalho.
d) a educação em geral e não a vincula ao mundo do trabalho.
13- Segundo a LDB no seu artigo 6: É dever dos pais ou responsáveis
efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos: a) 4
(quatro) anos de idade.
b) 5 (cinco) anos de idade
c) 6 (seis) anos de idade
d) 7 (sete) anos de idade
14- O direito ao respeito, previsto no art. 17 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, assegurado às crianças e adolescentes consiste na:
a) Inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do
adolescente,
b) Participação da vida política na forma da lei,
c) Igualdade de condições para acesso e permanência na escola,
d) Participação na vida familiar e comunitária sem discriminação.
15- Complete de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente:
Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento
familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada
______________devendo a autoridade judiciária competente, com base em
relatório elaborado por equipe Inter profissional ou multidisciplinar, decidir de
forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou colocação
em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta
Lei.
a) 02 (dois meses)
b) 03 (três meses)
c) 06 (seis) meses
d) 12 (doze meses)

16- Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente: O direito à
liberdade compreende os seguintes aspectos, com exceção:
a) Ir vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários,
b) Crença e culto religioso,
c) Participar da vida política, na forma da lei,
d) Buscar refúgio, auxílio e orientação.
17- Princípios que completam o enunciado a seguir são, EXCETO:
Segundo a Resolução 4, de 2010,Art. 4º As bases que dão sustentação ao
projeto nacional de educação responsabilizam o poder público, a família,
a sociedade e a escola pela garantia a todos os educandos de um ensino
ministrado de acordo com os princípios
a) Igualdade de condições para o acesso, inclusão, permanência e sucesso na
escola,
b) Singularidade de ideias e de concepções pedagógicas,
c) Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino,
d) Valorização do profissional da educação escolar,
18- A Educação em Direitos Humanos, com a finalidade de promover a
educação para a mudança e a transformação social, fundamenta-se nos
seguintes princípios:
a) Dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das
diferenças e das diversidades.
b) Laicidade do Estado, democracia na educação.
c) Transversalidade, vivência e globalidade, sustentabilidade socioambiental
d) Todas as alternativas estão corretas.
19- Complete de acordo com o Decreto 6253 de 13 de novembro de
2017 Pelo menos _______________ dos recursos anuais totais dos
Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos
profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na
rede pública
a) 60% por cento
b) 15% por cento
c) 75% por cento
d) 80% por cento
20- O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 56 –
determina que os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental
comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: I) Maus tratos envolvendo
seus alunos.
II) Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os
recursos escolares.
III) Uso de drogas ilícitas pelo aluno.
IV) Elevados níveis de repetência.
São corretas:
a) I, II e III

b) II e III
c) I, II e IV
d) I, II, III e IV

CONHECIMENTOS GERAIS (10 QUESTÕES)
21. Na Venezuela, desde o dia 01 de abril de 2017, o presidente
_____________ enfrenta uma onda de protestos contra e a favor de seu
governo. Nas ruas, manifestantes opositores pedem a saída do presidente e
reivindicam a realização de novas eleições, acusando o governo de agravar a
crise econômica, política e social. Já o governo continua culpando a oposição
por realizar atos de terrorismo e protestos violentos para dividir e desestabilizar
o país. Assinale a alterna que completa corretamente a lacuna:
a) Nicolás
Maduro
b) Hugo Chávez
c) Fidel Castro
d) Donald Trump
22- O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a retirada do
país de um tratado contra o aquecimento global firmado por 195 países em
dezembro de 2015, chamado: a) Acordo do Canadá
b) Acordo de Paris
c) Acordo de Amsterdã
d) Acordo da China
23- O gentílico de São José do Barreiro é:
a) Barreirense
b) Barrense
c) São-joseense
d) Joseense
24- No segundo final de semana no mês de janeiro São Jose do Barreiro
festeja a micareta que é uma festa:
a) Em homenagem aos Reis Magos que voltaram a terra de origem após o
Natal.
b) Anterior ao carnaval com blocos de rua todos os dias
c) Comemorativa da passagem da cidade de vila para município.
d) Escolar para comemorar o início dos anos letivos
25- São José do Barreiro se destaca na:
a) Pecuária leiteira,
b) No gado de corte
c) No turismo
d) Todas as alternativas estão corretas
26-No dia 07 de novembro de 2017, a Revolução Russa completou:
a) 150 anos
b) 100 anos

c) 50 anos
d) 79 anos
27-A Fazenda Pau D`Alho foi planejada para:
a)
b)
c)
d)

Plantio de Cana
Servir de hospedagem para os tropeiros
Plantio de Café
Criar gado

28-Estatuto e Plano de Carreira dos Servidores Municipais é considerado:
a) Decreto
b) Leis Complementares
c) Resoluções Legislativas
d) Projetos de Lei.
29- Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte
e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural e proporcionar
os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência são
competências:
a) Do município e do Estado
b) Do Estado e da União
c) Do Município
d) Do Município, União e Estado.
30- Promover a educação, cultura e a assistência social são
competências:
a) Do município e do Estado
b) Do Estado e da União
c) Do Município
d) Do Município, União e Estado.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (10 QUESTÕES)
CONHECIMENTSO ESPECÍFICOS
31- Sobre o golpe civil-militar brasileiro:
I-O uso da violência e a aplicação de técnicas de tortura só passaram a ser
adotados a partir do governo de Emílio Garrastazu Médici
II- O sequestro do embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick foi
realizado por membros da VAR-Palmares e do PC do B. O sequestro tinha por
objetivo a libertação de 15 presos políticos.
III-A Passeata dos Cem Mil foi uma manifestação popular contra a Ditadura
Militar no Brasil. Organizada pelo movimento estudantil, ocorreu em 26 de
junho de 1968, na cidade do Rio de Janeiro, e contou com a participação de
artistas, intelectuais e outros setores da sociedade brasileira.

IV- o Comando de Caça aos Comunistas (CCC). Organização de extrema
direita e de caráter paramilitar, o CCC nasceu na cidade de São Paulo no
mesmo ano em que os militares tomaram o poder. Compostos por estudantes
da Mackenzie e da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, o CCC
esteve presente no Golpe de 1964.
São CORRETAS:
a)
Apenas uma alternativa
b)
Apenas duas alternativas
c)
Apenas três alternativas
d)
Todas as alternativas estão corretas.

32- O Abolicionismo pode ser definido como um movimento político e
social que defendeu e lutou pelo fim da escravidão no Brasil, na segunda
metade do século XIX. Assinale a alternativa correta:
a)Ao assinar a Lei Áurea, a princesa Isabel incluiu itens referentes ao
aproveitamento da formação técnica dos ex- escravizados, facilitando a sua
inserção nas indústrias emergentes da grande São Paulo.
b)
A Lei Rio Branco tinha o propósito de libertar os escravizados com mais
de 60 anos. Entretanto, estes ainda precisariam prestar serviços aos seus
antigos donos por mais três anos.
c)
As grandes conquistas do movimento abolicionista no Brasil foram: Lei
do Ventre Livre (1871), Lei dos Sexagenários (1885) e Lei Áurea (1888).
d)
A Lei Saraiva-Cotegipe (Lei do Ventre Livre) tinha como finalidade a
libertação das crianças escravizadas a partir de 1887.

33-A Lei Falcão é uma lei brasileira criada em 1976 durante o Regime
Militar de 1964, no governo de Ernesto Geisel e tem este nome por causa
do seu criador Armando Falcão, cujo objetivo principal era:
a)Limitar a propaganda política no país através de um sistema igualitário de
apresentação dos candidatos políticos na televisão e na rádio. b)Proibir a
criação de novos partidos políticos.
c)A entrada de estrangeiros nos país
d)Diminuir a inflação no Brasil.
34- Sobre a Guerra Fria
I- Pode ser caracterizada pela expressão de Raimond Aron: “ Guerra
Improvável, paz impossível”
II-Define as relações internacionais do pós Segunda Guerra Mundial, marcado
pela bipolarização do mundo em dois blocos de poder.
IIIO desenvolvimento tecnológico levou a bomba atômica o que evitou um
confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética, pois não haveria
vencedores.
IVOs confrontos entre Estado Unidos e União Soviética eram indiretos
tendo no bloqueio de Berlim e na Guerra da Coréia seus marcos iniciais.

São CORRETAS: a)
I e II
b)
II e III
c)
II, III e IV
d)
I, II, III e IV
35-Entre 1966 e 1979, o Brasil viveu o bipartidarismo. Eram dois partidos
legais,
a)
A Aliança Renovadora Nacional, mais conhecida como Arena, de apoio
ao governo, e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), de oposição
consentida.
b)
A Aliança Renovadora Nacional, mais conhecida como Arena, de apoio
ao governo e PTB.
c)
A Aliança Renovadora Nacional, mais conhecida como Arena, de apoio
ao governo, e o PSD.
d)
A Aliança Renovadora Nacional, mais conhecida como Arena, de apoio
ao governo, e o PL.
36-A chamada Era Vargas foi caracterizada Ipelo nacionalismo econômico
II- pelo populismo, como força política.
III- pela política apoio total a cafeicultura
IV- pela falta de proteção legal a classe trabalhadora
São CORRETAS:
a) todas as afirmativas estão corretas
b) duas afirmativas estão corretas
c) apenas uma afirmativa está correta
d) três afirmativas estão corretas
37- Sobre o cangaço:
I- O Cangaço pode ser dividido em três subgrupos: os que prestavam serviços
caracterizados para os latifundiários; os "satisfatórios", expressão de poder
dos grandes fazendeiros; e os cangaceiros independentes, com
características de banditismo.
II- Os cangaceiros conheciam bem a Caatinga, e por isso, era tão fácil fugir
das autoridades. Estavam sempre preparados para enfrentar todo o tipo de
situação.
III- A revolução de 30 é o fim do cangaço como modo de vida
IV-O cangaceiro, um deles, em especial Lampião, tornou-se personagem do
imaginário nacional, ora caracterizado como uma espécie de Robin Hood, que
roubava dos ricos para dar aos pobres, ora caracterizado como uma figura
prérevolucionária, que questionava e subvertia a ordem social de sua época e
região.
São CORRETAS:

a)
b)
c)
d)

todas as afirmativas estão corretas
duas afirmativas estão corretas
apenas uma afirmativa está correta
três afirmativas estão corretas

38-Sobre a revolta da Chibata, assinale a alternativa incorreta:
a)A Revolta da Chibata foi um importante movimento social ocorrido, no início
do século XX, na cidade de Salvador. Começou no dia 22 de novembro de
1910.
b)Neste período, os marinheiros brasileiros eram punidos com castigos físicos.
As faltas graves eram punidas com 25 chibatadas (chicotadas). Esta situação
gerou uma intensa revolta entre os marinheiros.
c)
O estopim da revolta ocorreu quando o marinheiro Marcelino Rodrigues
foi castigado com 250 chibatadas, por ter ferido um colega da Marinha, dentro
do encouraçado Minas Gerais.
d)
O líder da revolta, João Cândido (conhecido como o Almirante Negro),
redigiu a carta reivindicando o fim dos castigos físicos, melhorias na
alimentação e anistia para todos que participaram da revolta.
39-A Intendência de Minas era:
a) O nome que se dava a governadoria da região das Minas
b) Empresa criada pela coroa de Portugal que exercia a mineração no Brasil
c) Uma região próxima a Ouro Preto, na qual somente a Coroa poderia exercer
a mineração.
d) A Intendência das Minas foi um órgão criado pelo poder metropolitano
(Portugal) no Brasil, com o objetivo (função) de fazer a administração nas
regiões mineradoras de ouro.
40-- O governo Juscelino Kubitschek foi responsável: a)
Pela eliminação das disparidades regionais;
b) Pela queda da inflação e da dívida externa;
c) Por uma política nacionalista e de rejeição ao capital estrangeiro;
d) Pela entrada maciça de capitais estrangeiros e a internacionalização de
nossa economia;

.

