Nome do Candidato

Inscrição

Prefeitura Municipal
de Roseira

Caderno
de Prova
Cargo: PEB

Data 11/
11/01/2020

2h00 de duração
duração

25 questões

II - Prof. de História

INSTRUÇÕES

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Verifique se este caderno contém 25 questões, numeradas de 1 a 25.
Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Transcreva, com caneta de tinta preta, as alternat ivas escolhidas para o GABARITO OFICIAL, sem
cometer rasuras. Não deixe nenhuma em branco.
- Não será possível a subst ituição do Gabarito Oficial.
- Não será permit ida qualquer espécie de consulta.
- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial.
- Terminada a prova entregue o gabarito oficial, a folha da prova dissertat iva e o caderno de questões
ao fiscal. Poderá ser levado somente o gabarito provisório de respostas.
-

Gabarito Provisório
1)

6)

11)

16)

21)

26)

31)

36)

41)

46)

2)

7)

12)

17)

22)

27)

32)

37)

42)

47)

3)

8)

13)

18)

23)

28)

33)

38)

43)

48)

4)

9)

14)

19)

24)

29)

34)

39)

44)

49)

5)

10)

15)

20)

25)

30)

35)

40)

45)

50)

AGIRH – Assessoria e Gestão Integrada
em Recursos Humanos S/C Ltda
Email: contato@agirh.org
http://www.agirh.org

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA
Processo Seletivo 01/2019

Função: PEB II - Professor de História
Português
Leia atentamente a canção Alucinação, de Antonio Carlos Belchior, cantor e
compositor brasileiro, para responder às questões de 1 a 3.
Alucinação
Eu não estou interessado
Em nenhuma teoria
Em nenhuma fantasia
Nem no algo mais
Nem em tinta pro meu rosto
Ou oba oba, ou melodia
Para acompanhar bocejos
Sonhos matinais
Eu não estou interessado
Em nenhuma teoria
Nem nessas coisas do oriente
Romances astrais
A minha alucinação
É suportar o dia a dia
E meu delírio
É a experiência
Com coisas reais
Um preto, um pobre
Uma estudante
Uma mulher sozinha
Blue jeans¹ e motocicletas
Pessoas cinzas normais
Garotas dentro da noite
Revólver: cheira cachorro
Os humilhados do parque
Com os seus jornais
Carneiros, mesa, trabalho
Meu corpo que cai do oitavo andar
E a solidão das pessoas
Dessas capitais
A violência da noite
O movimento do tráfego
Um rapaz delicado e alegre

Que canta e requebra
É demais!
Cravos, espinhas no rosto
Rock, Hot Dog
Play it cool, baby²
Doze Jovens Coloridos
Dois Policiais
Cumprindo o seu duro dever
E defendendo o seu amor
E nossa vida
Cumprindo o seu duro dever
E defendendo o seu amor
E nossa vida
Mas eu não estou interessado
Em nenhuma teoria
Em nenhuma fantasia
Nem no algo mais
Longe o profeta do terror
Que a laranja mecânica anuncia
Amar e mudar as coisas
Me interessa mais
Amar e mudar as coisas
Amar e mudar as coisas
Me interessa mais
¹ Blue jeans: calça de tecido jean azul.
² Play it cool, baby: fique tranquilo, querido.

01-Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – O eu lírico apresenta ao longo do poema um interesse por teorias
esotéricas, ligadas ao que é real.
II – As alucinações do eu lírico estão relacionadas a experiências etéreas,
como o cotidiano.
III – É possível afirmar que o eu lírico se interessa pela preservação daquilo
que ele vivencia e observa.
É (São) incorreta(s) a(s) afirmação(ões):
a) Todas.
b) I e II.
c) Apenas I.
d) Apenas III.

02- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – É possível afirmar que o eu lírico nega teorias em favor de uma vivência
prática do cotidiano.
II – A figura de linguagem presente em “cravos, espinhas no rosto” é
metonímia.
III – Para o eu lírico, o cotidiano é permeado por situações de violência,
marginalidade e solidão.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) Todas.
b) I e II.
c) I e III.
d) III.
03- A locução “dia a dia” foi modificada pelo Novo Acordo Ortográfico,
implantado no Brasil em 2008. Houve algumas alterações também em relação
à acentuação. A alternativa que apresenta outras palavras também modificadas
pelo Novo Acordo Ortográfico é:
a) lâmpada, âncora; árvore.
b) bóia, jóia, paranóico.
c) saída, egoísmo, saúde.
d) papéis, fiéis, herói.
Leia atentamente a tirinha da garotinha Mafalda a seguir para responder às
questões 4 e 5:

04- Leia as afirmações a seguir:
I – Pela leitura da tirinha, é possível afirmar que Mafalda não gosta de sopas.
II – É possível afirmar que Mafalda se conforma com a definição da palavra
“sopa”, presente no dicionário.
III – No último quadrinho, a mãe de Mafalda consegue imaginar por que o
dicionário está no lixo.
É (São) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a) II e III.
b) Apenas I.
c) Apenas II.
d) Apenas III.

05- Assinale a alternativa correta:
a) A tirinha foi escrita em linguagem formal.
b) Em “Não diz que é uma porcaria repugnante?”, o verbo “diz” está conjugado
na terceira pessoa do singular presente do subjuntivo.
c) Em “Lê pra mim”, o verbo está conjugado na segunda pessoa do singular do
modo imperativo.
d) No primeiro quadrinho, “Nãããoo?” é uma interjeição.
Matemática
6- Em relação a função f definida por f(x) = 1 + x2, assinale a alternativa correta
a) É uma função linear crescente;
b) É uma função quadrática com concavidade da parábola voltada para cima;
c) É uma função linear decrescente;
d) É uma função quadrática com concavidade da parábola voltada para baixo;
7- Uma urna contém bolinhas numeradas de 1 a 36. Ao ser retirado ao acaso
uma dessas bolas, a probabilidade de que o número seja maior do que 25 é de
aproximadamente:
a) 20%
b) 25%
c) 27%
d) 30%

8- O valor de x na equação 2(x – 3) + 4(x – 5) = 4x é:
a) 6
b) 11
c) 13
d) 20

9- O governo anunciou que o valor do salário mínimo será corrigido de R$ 998
para R$ 1.039 para o ano de 2020. A medida entrou em vigor no dia
01/01/2020. É mais correto dizer que a porcentagem do reajuste foi de:
a) 3,9%
b) 4%
c) 4,1%
d) 4,2%

10- O décimo nono termo da progressão aritmética (11, 19...) é:
a) 155
b )147
c) 163
d) 171

Conhecimentos Gerais
11-O dia 21 de março é anualmente feriado municipal, em Roseira. O dia
comemora:
a) Dia da Padroeira Sant’ Ana
b) Aniversário da emancipação política administrativa da cidade.
c) Inauguração da Igreja Nossa Senhora da Piedade que deu início a cidade.
d) Dia da Consciência Negra.
12- O ex-presidente da Nissan, o brasileiro Carlos Ghosn, viajou ao Líbano
após fugir do Japão, onde é acusado de crimes:
a) financeiros.
b) políticos.
c) hediondos.
d) cibernéticos
13- As inundações de 02/01/2020 provocadas pelas chuvas torrenciais na
região de Jacarta, deixaram pelo menos 29 mortos, anunciaram os serviços de
emergência. O balanço não é definitivo, informou a agência de gestão de
Catástrofes. Dezenas de milhares de pessoas procuraram abrigos temporários
na região da capital, onde vivem quase 30 milhões de pessoas. Estas são
consideradas as inundações mais graves nos últimos anos. Jacarta, é capital
da:
a) Malásia.
b) Filipinas.
c) Indonésia.
d) Nova-Guiné.
14-A manifestação de Ano-Novo em Hong Kong, que já contava com a
presença de milhares de pessoas, terminou antes do previsto a pedido da
polícia. Durante a passeata, organizada pela Frente Civil pelos Direitos
Humanos, os manifestantes lembraram mais uma vez ao governo, através de
cartazes e gritos, as demandas do movimento pró-democracia. As exigências
dos manifestantes incluem:
I. Uma investigação independente da brutalidade policial na repressão dos
protestos;
II. Anistia para as mais de 6.000 pessoas detidas;

III. A retirada do termo "revolta" da manifestação de 12 de junho;
IV. O sufrágio universal para eleger o chefe do governo local.
São corretas:
a) afirmativas I, II e III.
b) afirmativas II e IV.
c) afirmativas I, II e IV.
d) todas afirmativas.
15- Idealizador do pacote anticrime sancionado por Jair Bolsonaro, o ministro
do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes celebrou a aprovação da lei
e rebateu críticas sobre a criação do juiz de garantias. Esse juiz será
responsável:
a) Pelo controle da investigação penal, mas não pela sentença contra o
investigado.
b) Por supervisionar todo o processo de investigação e julgamento, interferindo
quando julgar necessário.
c) Por reavaliar a decisão do juiz encarregado do processo quando solicitado
pelo réu.
d) Pela priorização ao combate à criminalidade organizada e aos crimes
violentos.
Conhecimentos específicos
16- Vários povos habitaram a Mesopotâmia. Eles travavam muitas guerras para
domínio da região e exerceram influências culturais uns sobre os outros.
Assinale a alternativa INCORRETA:
a) De 3500 a.C. a 2340 a.C. a região mesopotâmica teve domínio sumério.
Eles fundaram as primeiras cidades. Também foram os inventores da escrita
cuneiforme, que mais tarde seria adotada pela maioria dos povos
mesopotâmicos.
b) De 2000 a.C. a 1550 a.C. sob o comando do rei Hammurabi, os babilônios
invadiram e dominaram toda a região mesopotâmica. Constituíram um estado
unificado e fundaram o primeiro Império Babilônico. Criaram um dos primeiros
códigos de leis escritas da história.
c) De 1550 a.C. a 1300 a.C. os assírios dominaram a Mesopotâmia.
Assimilaram a cultura suméria e adotaram sua escrita e religião. Fundaram
cidades como Agade e Sippar.
d) De 612 a.C. a 539 a.C., logo após dominarem a Mesopotâmia, os caldeus
conquistaram outras regiões como a Síria e a Palestina, estendendo seus
domínios até a fronteira com o Egito. O domínio caldeu teve fim com a invasão
persa.
17-Sobre os povos das américas, pode-se afirmar que:
a) Os incas foram uma civilização que viveu entre os séculos III e V,
principalmente na região da península de Yucatán e em seus entornos.
Atualmente nessas regiões se localizam os países da Guatemala, Belize,
Honduras, El Salvador e parte do México. Os incas construíram grandes
estruturas urbanas, que continham centros cerimoniais e edifícios diversos,
entre eles as conhecidas pirâmides incas. Sua base econômica era a prática da

agricultura. Desenvolveram técnicas para observação do céu e dos astros
conseguindo criar um calendário conhecido como haab.
b) Marcados por uma tradição guerreira, os tapajoaras tinham costume de
conquistar outros povos, passando a cobrar-lhes tributos. A principal cidade
asteca era Tenochtitlán, fundada no lago Texcoco. Os códices eram uma
importante forma de registro para os tapajoaras, também em relação às
práticas comerciais.
c) Os maias vivam na região andina, mais especificamente no vale do Cuzco.
Eram governados de modo centralizado, existia um governante que tinha
poderes soberanos, o chamado Sapa Maia (imperador). Os maias organizaram
um sistema de comunicação bastante eficiente, que envolvia o trabalho dos
chasquis.
d) Algumas populações que habitavam o litoral brasileiro ou regiões fluviais há
milhares de anos construíram sambaquis, estruturas que formavam uma
espécie de monte com resquícios diversos: conchas, rochas, mariscos, ostras,
ossos, fragmentos de cerâmica entre outros.
18-A capital do Império Bizantino, que chegou a ter cerca de um milhão de
habitantes, era uma das maiores cidades do mundo medieval onde viviam
pessoas de diferentes lugares como gregos, romanos, árabes, genoveses e
venezianos. Além desses moradores, viajantes de outras regiões se dirigiam à
cidade a fim de vender e comprar diversas mercadorias. Ficava localizada na
divisa entre a Europa e a Ásia, em uma região por onde passava grande parte
das rotas de comércio marítimo e terrestre. Trata-se de:
a) Constantinopla.
b) Antioquia.
c) Alexandria.
d) Niceia.
19- Uma das principais manifestações heréticas foi o movimento dos cátaros,
que se expandiu principalmente pelo sul da França. Esse movimento:
a) Era formado por clérigos que acreditavam na existência de um Deus
principal e seu irmão gêmeo e opositor. Cada pessoa poderia escolher entre o
Bem e o Mal.
b) Era formado tanto por clérigos como por leigos que sustentavam uma
doutrina dualista, acreditavam na existência de duas divindades: a do Mal seria
responsável pela criação de todo o universo material, e a do Bem, responsável
pelo mundo espiritual.
c) Era formado por leigos que sustentavam o politeísmo, isto é, a crença em
vários deuses. Os deuses eram seres poderosos que controlavam a chuva e a
seca, o dia e a noite, a vida e a morte, entre outras coisas. Acreditavam que
essas divindades sentiam vontades semelhantes às dos seres humanos, sendo
necessário oferendas de comidas e bebidas.
d) Era formado por clérigos e leigos que sustentavam a existência de seres
superiores relacionados a elementos da natureza como plantas, animais, sol e
lua. Quando descontentes com as atitudes humanas, eles puniam a população
de acordo com seu elementos relacionado.

20- No início do século XX, a sociedade inglesa passava por um período de
transformações em seu modo de vida decorrentes do desenvolvimento
tecnológico e industrial. Algumas mulheres formaram o movimento feminista
das suffragettes, que reivindicava:
a) O acesso ao ensino superior para as mulheres.
b) A igualdade salarial entre homens e mulheres.
c) O direito à candidatura de mulheres na vida política.
d) O direito ao voto feminino.
21-Os povos indígenas no início da República Brasileira:
a) Eram considerados parte da população brasileira, exercendo os mesmos
direitos e atuando efetivamente como cidadãos.
b) Deveriam ficar submetidos à tutela do Estado até que, após um longo
processo de reeducação, eles pudessem ser integrados à civilização brasileira.
c) Tinham direito à participação e à representação somente em questões
envolvendo suas próprias terras.
d) Eram reconhecidos em sua diversidade tendo sua multiplicidade cultural
valorizada.
22-No início do século XX, a Marinha do Brasil possuía alguns dos navios de
guerra mais modernos do mundo. Apesar disso, os marinheiros permaneciam
submetidos a leis herdadas do período escravista. Uma das leis mais
ultrajantes era a que permitia chibatadas como punição aos marinheiros. Essa
insatisfação crescente motivou um grupo de marinheiros a articular um
movimento que ficou conhecido como Revolta da Chibata liderada pelo
marinheiro:
a) Marcelino Rodrigues.
b) Antônio Conselheiro.
c) João Cândido.
d) Carlos Julião.
23-Entre os anos de 1904 e 1905, uma série de derrotas militares do Império
Russo em guerra contra o Japão abalou a já fragilizada base do governo
czarista de Nicolau II. Essas derrotas pioraram ainda mais as condições de
vida da maioria da população pobre e miserável. No dia 22 de janeiro de 1905,
trabalhadores russos organizaram uma manifestação pacífica para reivindicar
melhores salários e redução da jornada de trabalho. O czar ordenou que os
guardas imperiais reprimissem os manifestantes, matando centenas de
homens, mulheres e crianças. Esse episódio ficou conhecido como:
a) Domingo Sangrento.
b) Revolução Vermelha.
c) Revolução Branca.
d) Revolução soviete.
24-O IDH é uma medida sumária do desenvolvimento humano. Mede as
realizações médias de um país em três dimensões básicas do
desenvolvimento:
a) Economia sustentável, desenvolvimento social, concentração de renda.
b) Erradicação da pobreza, bem-estar sustentável, gestão ambiental.
c) Vida longa e saudável, acesso ao conhecimento, padrão de vida digno.
d) Preservação ecológica, carência real, mortalidade materno-infantil.

25- Após a segunda guerra, norte-americanos e britânicos, preocupados com a
recuperação econômica de um mundo devastado pelo conflito bélico,
convocaram a conferência de Bretton Woods em 1944 onde forma constituídos
dois organismos:
a) O Acordo Geral de Tarifas e Comércio (Gatt) e a Organização Mundial do
Comércio (OMC).
b) o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) e o Fundo
Monetário Internacional (FMI).
c) Fundo IBAS para o alívio da fome e da pobreza e os objetivos de
desenvolvimento do milênio.
d) O Plano Colombo e o Plano Marshall.

