Página 1 de 4

Cargo: Professor PEB II- Historia
(Jornada Reduzida)
LINGUA PORTUGUESA
Leia atentamente o poema Geometria dos
ventos de Rachel de Queiroz, escritora
brasileira, para responder às questões de 1 a 5

Geometria dos Ventos
Eis que temos aqui a Poesia,
a grande Poesia
Que não oferece signos
nem linguagem específica, não respeita
sequer os limites do idioma. Ela flui, como um
rio.
como o sangue nas artérias,
tão espontânea que nem se sabe como foi
escrita.
E ao mesmo tempo tão elaborada feito uma flor na sua perfeição minuciosa,
um cristal que se arranca da terra
já dentro da geometria impecável
da sua lapidação.
Onde se conta uma história,
onde se vive um delírio; onde a condição
humana exacerba,
até à fronteira da loucura,
junto com Vincent e os seus girassóis de fogo,
à sombra de Eva Braun, envolta no mistério ao
mesmo tempo
fácil e insolúvel da sua tragédia,
Sim, é o encontro com a Poesia.
01. Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – O poema pode ser considerado
metalinguístico, pois discute a arte de fazer
poesia,
II - para Rachel de Queiroz, o trabalho poético
resulta apenas de muito empenho e lapidação.
III – o poema em questão discute forma e
conteúdo da arte poética.
É (São) correta(s) a(s) afirmação (ões):
a) I e III.
b) Apenas I.
c) Todas.
d) II e III.
02. A figura de linguagem presente nos versos
“Ela flui, como um rio. / como o sangue nas
artérias,” é:
a) Zeugma
b) Paradoxo.
c) Metáfora
d) Comparação.
03. Assinale a alternativa correta:

a) Rachel de Queiroz destaca um paradoxo na
criação poética, pois afirma que a poesia, ao
mesmo tempo em que é espontânea, é
elaborada.
b) O campo semântico negativo – “sangue”,
“delírio”, “loucura”, fogo”, “sombra”, “tragédia” –
escolhido pela poetiza contribui para a visão
pessimista sobre a elaboração de poemas.
c) Em “que nem se sabe como foi escrita”, no
verso 7, Rachel de Queiroz faz uso da figura
de linguagem prosopopeia, pois atribui
características humanas à poesia.
d) Ao final do poema, Queiroz não exige do
leitor nenhum conhecimento de mundo.
04. O verbo “exacerba”, presente no verso 14,
pode ser substituído, sem prejuízo, por:
a) Oculta-se.
b) Ameniza-se.
c) Agrava-se.
d) Lenifica
05. No verso “até à fronteira da loucura,” a
ocorrência da crase está:
a) Correta e é obrigatória, tendo em vista que
fronteira é uma palavra feminina
b) Correta e é facultativa, tendo em vista que,
após a preposição “até”, não há necessidade
do emprego da preposição “a”.
c) Incorreta, pois após a preposição “até”, não
se deve empregar a preposição “a”.
d) Incorreta, pois não ocorre a elisão da
preposição “a” com o artigo feminino “a”, nesse
caso.

CONHECIMENTOS GERAIS
6. A 10ª Cúpula do Brics, acontecerá entre os
dias 25 e 27 de julho próximo, no Centro de
Convenções de Johanesburgo, na África do
Sul, com a presença dos cinco chefes de
Estado do bloco. O Brics reúne:
a) África, Estados Unidos, Equador, Japão e
China.
b) Chile, México, Brasil, Rússia e Argentina.
c) Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
d) Itália, França, Turquia, Jamaica e Indonésia.
7. "Pelo menos 27 pessoas morreram, entre
elas um policial e um jornalista, nos protestos
contra a reforma da previdência social
___________ que começaram quarta-feira,
informaram dia 22/04/2018 as organizações de
direitos humanos do país centro-americano. O
jornalista Ángel Ganoa morreu ao ser atingido
por um disparo na cidade de Bluefields, na
Região Autônoma da Costa Caribe Sul (Racs),
enquanto transmitia ao vivo os protestos contra
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o governo de Daniel Ortega, confirmou o
programa de notícia El Meridiano, para o qual
a vítima trabalhava." Completa corretamente a
lacuna:
a) na Nicarágua.
b) em Honduras.
c) na Costa Rica.
d) no Panamá.
8. Complete segundo o artigo 187° da Lei
Orgânica do Município:
Lavrinhas: comemorara, anualmente o
_________data da emancipação político
administrativo do Município.
a) dia 26 ( vinte e seis )de agosto
b) dia 25 ( vinte e cinco) de novembro
c) dia 15 ( quinze) de janeiro
d) dia 27( vinte e sete) de junho
9. A cidade de Lavrinhas conta com:
a) 7 vereadores
b) 8 vereadores
c) 9 vereadores
d) 11 vereadores
10,O atual Ministro da Educação empossado
em 2018, pelo presidente Temer é:
a) Mendonça Filho
b) Rossieli Soares da Silva,
c) Bruno Covas
d) Marcio França
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Leia o trecho abaixo:
“A África em geral, e alguns países em
particular, naufragou em conflitos internos, dos
quais as fontes principais são a terra e a água.
Estes conflitos recorrentes afetam geralmente
países cuja prosperidade é ou foi a cobiça de
vários estrangeiros sobre o seu solo por razões
econômicas, e que não são mais atrativos.
Deste contato, é evidente que a escassez das
riquezas em certas zonas e o crescimento da
pobreza conduz à dificuldade de gestão das
fontes econômicas que são a terra e a água. “A
respeito dos conflitos étnicos da África, não
podemos afirmar que:
a) Uma das causas dos conflitos vem,
historicamente, da divisão territorial do
continente africano pelos europeus que teve
como critério apenas os interesses dos
colonizadores, não levando em conta as
diferenças étnicas e culturais da população
local.
b) Durante o processo de independência dos
países africanos parte das fronteiras
estabelecidas pelos colonizadores foi mantida,

como também, novos países foram criados.
Com isso, vários conflitos armados entre
diferentes grupos étnicos pela disputa do poder
surgiram no interior desses novos Estados.
c) O baixíssimo nível socioeconômico de
muitos países africanos e a instalação de
governos ditatoriais também são fatores que
intensificam os conflitos no continente.
d) Com a divisão territorial, foi considerado as
rivalidades históricas das comunidades e as
etnias existentes, evitando que grupos de uma
mesma etnia fossem separados.

12. A “Guerra Fria” foi o período em que o
a)
b)
c)
d)

mundo ficou dividido em dois blocos políticosmilitares liderados pelos países:
Rússia e Inglaterra
Estados Unidos e Rússia
Estados Unidos e União Soviética
Alemanha e União Soviética

13. Leia as afirmações sobre o processo de
globalização:
I. A globalização é um conjunto de
transformações econômicas, sociais, culturais
e políticas que causaram a ampliação dos
fluxos de mercadorias e a integração entre
países.
II. São características da globalização as
inovações tecnológicas e a ascensão do
modelo econômico comunista.
III. A globalização leva riquezas para algumas
regiões do mundo, mas explora outras menos
desenvolvidas.
IV. A intensificação da globalização ocorreu na
segunda metade do século XIX, com os
processos de inovações relacionados à III
Revolução Industrial e à consolidação do
capitalismo como sistema econômico mundial.
Estão incorretas:
a) Apenas II e III
b) Apenas I e IV
c) Apenas II e IV
d) Apenas I.

14. Leia o trecho abaixo:
“A escravidão no Brasil se consolidou como
uma experiência de longa duração que marcou
diversos aspectos da cultura e da sociedade
brasileira. Mais que uma simples relação de
trabalho, a existência da mão de obra escrava
africana fixou um conjunto de valores da
sociedade brasileira em relação ao trabalho,
aos homens e às instituições. Nessa trajetória
podemos ver a ocorrência do problema do
preconceito racial e social no decorrer de
nossa história.”
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Sobre a escravidão no Brasil, é incorreto
afirmar que:
a)Os quilombos representaram uma das
formas de resistência e combate à escravidão.
Nestas locais, os escravos viviam de acordo
com sua cultura africana, plantando e
produzindo em comunidade.
b) O Quilombo dos Palmares é considerado o
mais importante do período colonial e foi
liderado por Zumbi.
c) Os navios que traziam os escravos eram
chamados de tumbeiros, devido às milhares de
mortes devido aos maus-tratos, pelas más
condições de higiene e por doenças causas
pela falta de vitaminas, como no caso do
escorbuto.
d) Lei Saraiva-Cotejipe garantia liberdade aos
escravos com 40 anos de idade ou mais,
cabendo aos proprietários de escravos
indenização.

15. Considerando o período da escravidão
brasileira, assinale a alternativa incorreta:
a) O escravo de ganho foi uma figura marcante
do Brasil Colonial. Esses escravos tinham o
direito de vender produtos e prestar alguns
serviços remunerados desde que parte desses
ganhos fosse destinada ao seu patrão.
b)Em algumas regiões, os escravos africanos
eram divididos em três categorias: o “boçal”,
que recusava falar o português; o “ladino”, que
falava o português; e o “crioulo”, o escravo que
nascia no Brasil.
c) Com a expansão das cidades, diminuíram-se
o número de escravos urbanos em ofícios
especializados.
d) Assim que chegavam ao Brasil, os escravos
eram postos em quarentena, a fim de evitar
mais perdas por doenças. E, para causarem
boa impressão, submetidos à engorda e
besuntados em óleo de palma, que escondia
feridas e dava vigor à pele.

16. Dentre as alternativas abaixo, qual delas
não traz uma característica comum dos
regimes totalitários:·.
a)A liberdade dos meios de comunicação.
b)Intensa propaganda governamental utilizada
para exaltar a figura do líder.
c)A repressão e censura de opositores ao
governo.
d)Partido,Unico

a)
b)
c)
d)

Espanha de Franco.
Alemanha nazista.
Inglaterra de Churchill.
Itália.fascista

18, A meta 16 do Plano Nacional de Educação
consiste em: "formar, em nível de pósgraduação, ____________ dos professores da
educação básica, até o último ano de vigência
deste PNE, e garantir a todos(as) os(as)
profissionais da educação básica formação
continuada em sua área de atuação,
considerando as necessidades, demandas e
contextualizações dos sistemas de ensino."
Completa corretamente a lacuna:
a) 25% (vinte e cinco por cento)
b) 50% (cinquenta por cento)
c) 75% (setenta e cinco por cento)
d) 100% (cem por cento)
19. De acordo com a Lei de diretrizes e bases
da educação nacional, a educação básica
é formada:
a) pela educação infantil.
b) pela educação infantil e ensino fundamental.
c) pela educação infantil, ensino fundamental e
ensino médio.
d) pela educação infantil, ensino fundamental,
ensino médio e educação superior.
20. Complete as lacunas. de acordo com a Lei
de Diretrizes
e
Bases
da
Educação
Nacional: "O ensino religioso, de matrícula
________, é parte integrante da formação
básica do cidadão e constitui disciplina dos
horários _________ das escolas públicas de
ensino fundamental, assegurado o respeito à
diversidade cultural religiosa do Brasil,
vedadas quaisquer formas de proselitismo." :
a) facultativa, normais.
b) facultativa, extras.
c) obrigatória, normais.
d) obrigatória, extras.
.

.
.

17. Os regimes totalitários se desenvolveram
principalmente entre a I e a II Guerra Mundial.
Os
países
indicados
abaixo
foram
considerados governos totalitários, exceto:
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