
 

 

 

PREFEITURA DE SALOÁ 
CONCURSO PÚBLICO 

 

PROFESSOR COM LICENCIATURA - HISTÓRIA 
 

Atenção! 
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no rodapé de cada 
página e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam 
tomadas as devidas providências. 
 

Informações gerais: 

 Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir: 
a) uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova; 
b) este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.

 Ao receber a folha de respostas você deve: 
a) conferir seu nome e número de inscrição; 
b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 
c) assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica 

transparente de cor azul ou preta. 

 As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado. 

 Durante a aplicação da prova não será permitido: 
a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos; 
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de 
alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e 
ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie. 

 Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato. 

 O tempo disponível para esta prova será de 3 (três) horas, já incluído o tempo para marcação 
da folha de respostas. 

 Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas. 

 Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações 
realizadas na folha de respostas. 

 Somente após decorridas duas horas do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova 
sem levar o caderno de questões. 

 Somente no decorrer dos últimos 30 (trinta) minutos do período da prova você poderá retirar-
se da sala levando o caderno de questões. 

 Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas 
devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será 
ELIMINADO. 

 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  
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LÍNGUA PORTUGUESA - NÍVEL SUPERIOR 
 

Texto 1 

Maior reservatório de Pernambuco já recorre ao 'volume 
morto' de água 
O semiárido passa pela pior seca dos últimos 50 anos e mais de 
60% dos municípios de Pernambuco enfrentam algum tipo de 
racionamento. Situado em Ibimirim, no Sertão, o Açude Poço da 
Cruz é o maior do estado e já recorre ao chamado "volume 
morto" para atender à população. Com capacidade para mais de 
500 milhões de metros cúbicos, o reservatório abriga somente 
7% de água. 
Ao contrário de dez anos atrás, quando o açude atingiu o 
volume máximo e transbordou, construções que estavam 
submersas começaram a reaparecer e medidas de 
racionamento estão sendo tomadas. Há pouco mais de um mês, 
o fornecimento para os canais de irrigação foram suspensos. Se 
a água fosse liberada, haveria o "esvaziamento total do açude e 
isso não é bom de forma nenhuma", destaca Francisco Manuel 
da Silva, secretário-executivo do Conselho Gestor do Açude. 
O agricultor José Edson é fruticultor e reduziu a área de 
plantação de oito para apenas meio hectare. "Até 60 milheiros 
de banana eu já colhi. Agora, três, quatro ou cinco, no máximo", 
lamenta. A situação pela falta de água é semelhante para 
produtores rurais e demais habitantes em 116 municípios. E a 
previsão não é favorável. "Nesse período, chove em torno de 
400mm, mas, devido à atuação do fenômeno El Niño, a previsão 
é de que chova abaixo de 70% do que é esperado", informa o 
meteorologista Roberto Pereira, da Agência Pernambucana de 
Águas e Clima (Apac). 
Fonte: http://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/ 
noticia/2015/02/maior-reservatorio-de-pernambuco-ja-recorre-
ao-volume-morto-de-agua.html 
 

QUESTÃO 01. 

Analise o texto 1 e marque a opção INCORRETA: 
a) De acordo com o texto 1, o açude Poço da Cruz é o 

maior do estado de Pernambuco e já apela ao chamado 
volume morto, para acolher a população. 

b) A partir do texto 1, conclui –se que ao contrário de 10 
anos atrás, quando o açude atingiu o volume máximo, 
construções que estavam submersas começaram a 
reaparecer, e medidas de racionamento adotadas. 

c) Segundo o texto 1, vários municípios do estado de 
Pernambuco enfrentam determinado tipo de 
racionamento. 

d) De acordo com o texto 1, com capacidade para mais de 
cinquenta milhões de m³, o reservatório Poço da Cruz 
abriga somente 7% de água. 

e) O texto 1 afirma que o fornecimento para canais de 
irrigação foi suspenso há pouco mais de um mês. 

 

QUESTÃO 02. 

Analise o texto 1 e marque a opção CORRETA: 
a) Segundo o texto 1, o semiárido passa pela pior seca dos 

últimos 50 anos e mais de 60% passam por determinado 
tipo de racionamento. 

b) De acordo com o texto 1, há pouco mais de um mês, o 
fornecimento para os canais de irrigação não foi suspenso. 

c) A partir do texto 1, pode-se afirmar que o agricultor José 
Edson é fruticultor e aumentou a área de plantação de oito 
para apenas meio hectare: "Até 60 milheiros de bananas eu 
já colhi”. 

d) Segundo o texto 1, a situação pela falta de água é igual para 
produtores rurais e demais habitantes em 116 municípios. E 
a previsão é favorável. 

e) De acordo com o texto, no mês de março, chove em torno 
de 400m, mas, devido à atuação do fenômeno El Niño, a 
previsão é de que chova abaixo de 70% do que é esperado. 

 

QUESTÃO 03. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 1: 
I. De acordo com o texto 1, o agricultor José Edson é 

fruticultor e não reduziu a área de plantação: “Até 60 
milheiros de banana eu já colhi.” 

II. De acordo com o texto 1, a previsão não é favorável, a 
situação pela falta de água é semelhante para produtores 
rurais e demais habitantes em cento e dezesseis municípios. 

III. Segundo o meteorologista Roberto Pereira, por causa da 
atuação do El Niño, a previsão é que chova abaixo de 
setenta por cento do que é esperado. 

IV. Mais de sessenta por cento das cidades de Pernambuco 
enfrentam algum tipo de racionamento, pois o semiárido 
passa pela pior seca dos últimos cinquenta anos. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

Texto 2 

No Recife, HC abre ambulatório especializado em cabelos e 
unha 
O serviço de dermatologia do Hospital das Clínicas (HC), 
vinculado à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), vai 
contar com um ambulatório especializado em cabelos e unhas a 
partir da próxima quarta (4). Segundo a instituição, a clínica será 
aberta devido à alta incidência de pacientes com enfermidades 
nesses locais. 
O atendimento será feito sempre às quartas, a partir das 8h. A 
expectativa é que sejam atendidos 10 pacientes a cada semana. 
A equipe será coordenada pela dermatologista Márcia Oliveira. 
Para agendar consulta no novo ambulatório, é necessário ser 
paciente do HC, ter o encaminhamento de um médico da 
unidade e possuir o cartão de marcação de consulta. Com o 
encaminhamento em mãos, o usuário deve realizar o 
agendamento da consulta presencialmente na central de 
marcação. Mais informações pelo telefone (81) 2126-3772. 
Fonte: http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/ 
2015/01/no-recife-hc-abre-ambulatorio-especializado-em-
cabelos-e-unha.html 
 

QUESTÃO 04. 

Analise o texto 2 e marque a opção INCORRETA: 
a) De acordo com o texto 2, o HC abriu um ambulatório 

especializado em cabelos e unhas. 
b) Segundo o texto 2, sendo sempre atendidos as quartas, a 

expectativa é a de que sejam atendidos dez pacientes por 
semana. 

c) Como afirma o texto 2, o paciente deve agendar a consulta 
presencialmente na central de marcação, com o 
encaminhamento em mãos. 

d) De acordo com o texto 2, o HC informou que a clínica será 
aberta porque muitos pacientes estavam morrendo devido 
a enfermidades nesses locais. 
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e) O texto 2 afirma que é necessário ser paciente do HC para 
agendar consulta no novo ambulatório, além de possuir o 
encaminhamento de um médico da unidade e ter cartão de 
marcação de consulta. 

 

QUESTÃO 05. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 2: 
I. Com expectativa de que sejam atendidos dez pacientes por 

semana, o atendimento será sempre feito a partir de 8 
horas, nas quartas – feiras. 

II. Para se consultar no ambulatório, é necessário agendar a 
consulta, ser paciente do HC e ter um encaminhamento de 
um médico da unidade, além de ter em mãos o cartão de 
marcação de consulta. 

III. Devido à alta incidência de pacientes com enfermidades em 
cabelos e unhas, o HC abriu um ambulatório especializados 
para tratá-los. 

IV. Sendo paciente do HC, possuindo o encaminhamento de um 
médico da unidade e o cartão de marcação de consulta, o 
usuário deverá realizar o agendamento da consulta 
presencialmente na central de marcação. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

Texto 3 

Em PE, estudantes da rede pública estadual iniciam ano 
letivo 
Nesta quarta-feira (4), as escolas da rede pública estadual em 
Pernambuco iniciam o ano letivo de 2015, com os alunos do 
primeiro ano do ensino médio. Já os estudantes que farão os 
segundo e terceiro anos do ensino médio voltam às aulas na 
quinta (5) e sexta (6), respectivamente. Ao todo, a rede pública 
conta com 650 mil alunos em todo o estado, entre ensinos 
fundamental e médio. 
Cristina Gueiros, que é gestora de ensino da Escola de 
Referência Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul do 
Recife, ressalta que a escola se baseia no ano anterior para 
planejar as atividades do ano letivo. “Trabalhamos para que o 
nosso aluno saia daqui melhor para a sociedade. O sucesso do 
nosso aluno é a nossa meta”, afirma. 
A gestora explica ainda que as escolas da rede estão prontas 
para receber os alunos, tendo passado por limpeza geral e 
pinturas. “As escolas estão bonitas, como o aluno espera que 
elas estejam. Todo o estado de Pernambuco recebeu essa 
orientação, de receber o nosso aluno com festa, porque a gente 
quer que eles estejam em um lugar prazeroso, motivador”, 
aponta. 
Fonte: http://g1.globo.com/pernambuco/educacao/noticia/ 
2015/02/em-pe-estudantes-da-rede-publica-estadual-iniciam-
ano-letivo.html 
 

QUESTÃO 06. 

Analise o texto 3 e marque a opção INCORRETA: 
a) Segundo o texto 3, a rede pública conta com seiscentos 

e cinquenta mil alunos em todo o estado. 
b) O texto 3 afirma que os estudantes que cursarão os 

segundo e terceiro anos do ensino médio voltam às aulas 
depois dos alunos que farão o primeiro ano. 

c) No texto 3, Cristina Gueiros revela que as escolas da 
rede estão prontas para receber os alunos, portanto, 
estão limpas e pintadas. 

d) De acordo com o texto 3, com os alunos do primeiro ano do 
ensino médio, as escolas da rede particular em Pernambuco 
iniciam o ano letivo de 2015. 

e) Segundo o texto, Cristina Gueiros afirma que a escola 
Santos Dumont trabalha para que o aluno saia melhor 
para a sociedade, por isso, tem como meta o sucesso do 
estudante. 

 

QUESTÃO 07. 

Analise o texto 3 e marque a opção CORRETA: 
a) De acordo com o texto 3, a diretora da Escola Santos 

Dumont destaca que a escola se baseia em outras escolas 
para delinear as atividades do ano letivo. 

b) Segundo o texto 3, os alunos da rede pública estadual de 
Pernambuco voltam às aulas entre os dias 04, 05 e 06. 

c) O texto 3 afirma que a meta da escola é o seu sucesso, 
deixando o aluno em segundo plano. 

d) De acordo com o texto 3, a rede pública conta com 
seiscentos mil alunos em todo o estado, entre ensinos 
fundamental e médio. 

e) A partir do texto 3, a gestora afirma que a escola Santos 
Dumont trabalha para que o aluno saia melhor para a 
sociedade, tendo como meta o sucesso da escola. 

 

Texto 4 

Apagão afeta bairros do Grande Recife e interior de 
Pernambuco 
Vários bairros da Região Metropolitana do Recife e de outros 
municípios de Pernambuco foram atingidos por um apagão por 
volta das 23h da última quarta-feira (17). A Companhia Hidro 
Elétrica do São Francisco (Chesf) informou, na manhã desta 
quinta (18), que a falta de energia foi causada por um curto-
circuito às 22h53 da noite da quarta em uma linha de 
transmissão da subestação Bongi, no Recife. A Companhia 
Energética de Pernambuco (Celpe) informou que não tem 
responsabilidade sobre o apagão. 
Segundo o Corpo de Bombeiros, houve uma explosão sem 
chamas -- e sem vítimas -- na subestação do Curado, que fica de 
frente à antiga fábrica da Phillips. De acordo com a Chesf, o 
curto-circuito atingiu também a interligação da subestação do 
Bongi com a Joairam, no bairro do Curado, em Jaboatão, e 
acabou afetando as áreas abastecidas por essas duas 
subestações, o que compreende apenas a Região Metropolitana 
do Recife. 
Ainda segundo a Chesf, não houve explosão, mas sim o ruído 
que é característico de um curto-circuito, semelhante a um 
estrondo. O clarão que foi visto no céu também foi 
consequência do incidente. 
O fornecimento da energia foi restabelecido, e está retornando 
gradativamente. Segundo a Celpe, o único bairro que ainda 
estava completamente sem energia até as 7h da manhã desta 
quinta era o Ibura, na Zona Sul do Recife. Em outros bairros, a 
falta de energia está afetando apenas alguns trechos, 
principalmente da Zona Norte da cidade. A Celpe informou 
ainda que o curto-circuito pode ter gerado uma perturbação no 
sistema que tenha desarmado alguns equipamentos no interior. 
O problema está sendo verificado pela companhia. 
Fonte: http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/ 
2014/12/apagao-afeta-bairros-do-grande-recife-e-interior-de-
pernambuco.html 
 

http://g1.globo.com/pe/pernambuco/cidade/recife.html
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QUESTÃO 08. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 4: 
I. De acordo com os bombeiros, não houve vítimas no bairro 

do Curado, após uma explosão na frente da antiga fábrica da 
Phillips. 

II. A Celpe apontou que não tem responsabilidade sobre a 
falta de energia que ocorreu por volta das 23h da quarta 
– feira. 

III. A Companhia de Energia elétrica do São Francisco apontou 
como responsável pela falta de energia no município de 
Pernambuco um curto – circuito em uma linha de 
transmissão da subestação Bongi. 

IV. Segundo os bombeiros afirmam, ocorreu um ruído e não 
uma explosão. Já o clarão visto céu foi causado devido ao 
incidente. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 09. 

A finalidade do texto 4 é: 
a) Fazer propaganda da Chesf e da Celpe. 
b) Instruir sobre o melhor bairro para morar devido à 

ocorrência dos apagões. 
c) Denunciar a Chesf e a Celpe por descaso com os bairros 

em questão. 
d) Informar sobre um apagão que comprometeu bairros do 

Recife e interior de PE. 
e) Divulgar o clarão que foi visto no céu devido à ocorrência 

dos apagões. 
 

QUESTÃO 10. 

Analise o texto 4 e marque a opção INCORRETA: 
a) No texto 4, a Chesf afirma que houve explosão e que o 

clarão visto no céu foi consequência desse incidente. 
b) Segundo o texto 4, a Celpe afirmou que o Ibura ficou 

completamente sem energia até as 7h da manhã da quinta – 
feira. 

c) De acordo com o texto 4, a Celpe constatou que o curto-
circuito pode ter causado uma perturbação no sistema que 
tenha desarmado alguns aparelhamentos na parte interna. 

d) Segundo o texto 4, com exceção do Ibura, que ficou 
totalmente sem energia, a falta de energia afetou 
apenas alguns trechos da Zona norte da cidade. 

e) O texto 4 afirma que a falta de energia foi ocasionada por 
um curto-circuito às 22h53 da noite da quarta em uma linha 
de transmissão da subestação Bongi, no Recife. 

 

MATEMÁTICA - NÍVEL SUPERIOR 
 

QUESTÃO 11. 

Uma máquina de xerox de uma empresa do centro de Saloá 
passará por 3 serviços de manutenção na semana que vem. 
Apenas duas empresas prestam tais serviços na região: a 
empresa A e a empresa B. No momento da realização de 
cada um dos serviços, o dono da máquina de xerox 
escolherá qual das duas empresas irá realizá-los. Sabe-se 
que a probabilidade de a empresa A ser escolhida para 
realizar um serviço é quatro vezes maior do que a 
probabilidade de a empresa B ser escolhida para realizar o 
mesmo serviço. 

A probabilidade de todos os três serviços de manutenção, 
previstos para a semana que vem, serem realizados por uma 
mesma empresa é: 
a) 25% 
b) 50% 
c) 52% 
d) 66% 
e) 75% 
 

QUESTÃO 12. 

Em um jogo de basquete, os times do Brasil e dos EUA 
fizeram um total de 54 pontos. O Brasil venceu por uma 
diferença de 6 pontos. Qual a pontuação dos Estados 
Unidos? 
Marque a alternativa correta: 
a) 19 
b) 20 
c) 22 
d) 24 
e) 36 
 

QUESTÃO 13. 

Em uma eleição para a escolha do Prefeito do Município de 
Saloá, votaram 943 pessoas. Felipe teve 7 votos a mais que 
Antônio e Ferreira teve 5 votos a mais que Felipe. Quantos 
votos teve o vencedor das eleições? Marque a alternativa 
correta: 
a) 308 
b) 315 
c) 320 
d) 400 
e) 420 
 

QUESTÃO 14. 

A prefeitura de Saloá promoveu um show de Mpb ao qual 
compareceram 200 pessoas entre estudantes e não 
estudantes. No total, o valor arrecadado foi de R$ 1 400,00 
e todas as pessoas pagaram ingresso. Sabendo-se que o 
preço do ingresso foi de R$ 10,00 e que cada estudante 
pagou metade desse valor, o número de estudantes 
presentes foi: 
a) 80 
b) 100 
c) 120 
d) 140 
e) 160 
 

QUESTÃO 15. 

Maria somou dois números e encontrou como resposta 125, 
mas percebeu que um deles é igual a 2/3 do outro. A 
diferença entre o maior e o menor número é: 
a) 70 
b) 65 
c) 32 
d) 34 
e) 25 
 

QUESTÃO 16. 

Rafael gastou 30% do seu salário com livros, 25% com CDs, 
10% com roupas e ainda ficou com R$ 210,00. Qual o valor 
do seu salário? 
Marque a alternativa correta: 
a) 220,00 
b) 250,00 
c) 300,00 
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d) 450,00 
e) 600,00 
 

QUESTÃO 17. 

Raquel quer encher uma piscina para seus filhos. Com 240 
litros, preencheu 5/12 da piscina. Quantos litros são 
necessários para enchê-la totalmente? 
Marque a alternativa correta: 
a) 400 
b) 576 
c) 600 
d) 750 
e) 800 
 

QUESTÃO 18. 

A direção da Escola Municipal de Saloá quer saber quantos 
alunos estudam na instituição de ensino. Sabendo-se que os 
meninos somam 600 e as meninas representam 2/3 de 
todos os alunos, qual o número de alunos da escola?  
Marque a alternativa correta: 
a) 300 
b) 600 
c) 800 
d) 900 
e) 1800 
 

QUESTÃO 19. 

Num show de rock, o ingresso para homens custava R$15,00 
e para mulheres R$ 10,00. Sabendo-se que o número de 
mulheres excede o número de homens em 5 e que o valor 
total dos ingressos é de R$550,00, quantas mulheres haviam 
no show de rock? 
a) 10 
b) 15 
c) 20 
d) 25 
e) 30 
 

QUESTÃO 20. 

Pedro possui um capital de R$ 6.000,00, que foi aplicado a 
juros simples de 9,5% ao ano, e obteve rendimento de R$ 
2.470,00. Durante quanto tempo o capital ficou aplicado?  
a) 3 anos e 5 meses 
b) 4 anos e 4 meses 
c) 4 anos 
d) 5 anos 
e) 5 anos e 5 meses 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21. 

Na Idade da Pedra Lascada destacou –se a arte rupestre. A 
respeito da arte rupestre, leia as afirmativas abaixo: 
I. Tem como característica a pintura de quadros e 

esculturas em madeira. 
II. A arte rupestre é composta por pinturas feitas com 

sangue de animais nas paredes das primeiras igrejas 
construídas. 

III. A arte rupestre foi desenvolvida na Pré-História, período 
em que os artistas podiam expor suas obras de arte em 
pequenos museus e galerias de arte. 

IV. A arte rupestre era feita através de pincéis e quadros. 
Além disso, o homem pré-histórico fabricava suas 
próprias tinturas através de sangue de animais e 
excrementos humanos. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 22. 

De acordo com o surgimento da agricultura e da 
utilização pelo homem, é correto afirmar:  
I. O início das atividades agrícolas separa o período 

neolítico do imediatamente anterior, o período da idade 
da pedra lascada. 

II. A agricultura surgiu em tempos diferentes, no Oriente 
Próximo, na Ásia e na América (México e Peru). 

III. De todas as invenções fundamentais, a metalurgia e o 
comércio foram as que menos contribuíram para o 
ulterior progresso material do homem. 

IV. A agricultura permite a existência de aglomerados 
humanos com muito maior densidade populacional do 
que os que podem ser suportados pela caça e coleta. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 23. 

Sobre as características referente ao feudalismo europeu, 
leia as afirmativas a seguir: 
I. A agricultura do sistema feudal era praticada por meio 

de técnicas rigorosas. Os principais instrumentos eram 
feitos de ferro. O arado, puxado por boi, era o 
equipamento principal. 

II. O sistema de produção era escravocrata, em número 
maior que os servos e que também trabalhavam em 
atividades domésticas. 

III. Os camponeses viviam financeiramente muito bem, 
moravam em casas extensas, assim como os senhores. 
Seus divertimentos, geralmente, estavam relacionados à 
fé cristã e aos festejos. 

IV. Os servos estavam presos a terra e não podiam afastar-
se dela. Ainda que um dos feudos trocasse de senhor, 
não poderiam ser expulsos, sendo assim, passavam a 
prestar obrigações ao novo senhor. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 24. 

A respeito do Renascimento Cultural, leia as afirmativas 
abaixo: 
I. O Renascimento trouxe temas como valorização da 

cultura egípcia, valorização da religião e estética fora da 
realidade. 

II. O Renascimento tinha como característica temas apenas 
religiosos, pessimismo, influência do misticismo e 
estética monocromática. 

III. Algumas das características do Renascimento eram: 
temas relacionados com o abstrato, poucas cores nas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
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pinturas, teocentrismo e valorização de temas que se 
distinguem da realidade. 

IV. Antropofobia, priorização da dor, empirismo e 
pessimismo, que se caracteriza pelo negativo e abstrato, 
fazem parte do Renascimento. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 25. 

A respeito da Revolução Industrial ocorrida na Europa nos 
séculos XVIII e XIX, leia as afirmativas a seguir: 
I. A Inglaterra foi precursora na Revolução Industrial 

devido a diversos fatores, entre eles: possuir uma rica 
burguesia, possuir a mais importante zona de livre 
comércio da Europa, o êxodo rural e a localização 
privilegiada junto ao mar facilitando a exploração dos 
mercados ultramarinos. 

II. A segunda etapa da Revolução Industrial ocorreu no 
período de 1860 a 1900, trazendo o emprego do ferro, a 
utilização da energia elétrica e dos combustíveis 
derivados do carvão, a invenção do motor à explosão, da 
locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos 
químicos. 

III. A Terceira Etapa da Revolução Industrial está 
caracterizada pelos avanços robóticos e pela invenção 
dos combustíveis derivados do petróleo, o que trouxe 
diversos avanços tecnológicos. 

IV. No período da Revolução Industrial, aconteceram vários 
movimentos como o dos trabalhadores que se 
revoltaram contra as péssimas condições de trabalho 
oferecidas e sabotaram as máquinas, ficando conhecidos 
como “os sabotadores”. Outros movimentos também 
surgiram nessa época com objetivo de defender o 
trabalhador. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 26. 

A Revolução Francesa, ocorrida em 1789, comportou dois 
grandes movimentos, paralelamente, entre burgueses e 
camponeses. A respeito da Revolução Francesa, leia as 
afirmativas a seguir: 
I. Mesmo tendo sido palco de grandes agitações e 

turbulências, a sociedade francesa permaneceu 
inalterada, após a revolução, tanto no campo 
econômico como no político. 

II. Ainda que a população camponesa estivesse envolvida 
coma revolução, a colheita aconteceu normalmente, 
pois sempre foi motivo de preocupação naquele 
momento histórico.  

III. O desemprego e a péssima qualidade de vida 
agravaram a pobreza no campo, por volta de 1788. Isso 
contribuiu para as chamadas revoltas da fadiga, que 
deram corpo à revolução burguesa em curso. 

IV. A Revolução Francesa foi uma revolução da 
aristocracia, pois envolveu filósofos iluministas como 
Rousseau. Além disso, ocorreu totalmente separada da 
revolução popular: esta, um simples episódio no 
período. O conflito entre o Terceiro Estado e a 
aristocracia, sustentado pelo poder real, não contribuiu 
para dar um caráter social às chamadas revoltas da 
fome. 

Marque a alternativa correta:  
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 27. 

Liderado por Adolf Hitler e pelo Partido Nazista, o 
Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial se baseava 
em crenças pseudocientíficas. De acordo com a Segunda 
Guerra Mundial, leia as afirmativas a seguir: 
I. Havia governos fascistas que tinham por objetivo 

dominar os povos que, na opinião deles, eram inferiores. 
Além disso, buscavam construir grandes impérios. 

II. Foi uma guerra entre Aliados e as Potências do Eixo. 
China, França, Grã-Bretanha, União Soviética e EUA 
formavam os Aliados, enquanto que Alemanha, Japão e 
Itália formavam as Potências do Eixo. 

III. Pode - se dizer que uma das principais causas da 
Segunda Grande Guerra foi o Tratado de Versalhes. 

IV. O holocausto se baseava em crenças que mostravam os 
alemães como sendo um povo de raça ariana, surgida no 
norte da Europa e superior a todos os demais povos, 
principalmente os judeus.  

Marque a alternativa correta:  
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 28. 

As relações de produção escravista predominaram no Brasil, 
por aproximadamente três séculos, em especial nas áreas 
de plantation e de mineração. Sobre este sistema escravista, 
leia as afirmativas abaixo: 
I. Em muitos momentos, havia negociações entre escravos 

e senhores, garantindo alforrias e trabalhos no âmbito 
doméstico. 

II. Favoreceu ao longo dos anos a acumulação de capital 
em razão do tráfico negreiro. 

III. Foi combatido por inúmeras revoltas escravas, como a 
dos Malês. 

IV. Foi alimentado pelo fluxo contínuo de mão de obra 
africana até o momento de sua extinção. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
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QUESTÃO 29. 

Sobre Pernambuco no Período Colonial, leia as afirmativas a 
seguir: 
I. Pernambuco torna-se a mais promissora das capitanias 

da Colônia Portuguesa na América. Tal prosperidade 
chamou a atenção dos holandeses, que, entre 1630 e 
1654, ocuparam toda a região, sob o comando da 
Companhia das Índias Ocidentais. 

II. Torna-se um grande produtor de açúcar e durante 
muitos anos é responsável por todas as exportações 
brasileiras. 

III. Teve como representante o Conde Mauricio de Nassau 
que, por ter incendiado Olinda, estabeleceu-se no 
Recife, fazendo-a capital do Brasil holandês. 

IV. Nassau trouxe para Pernambuco uma forma inovadora 
de administrar. Realiza inúmeras obras de urbanização, 
amplia a lavoura da cana e assegura a liberdade de culto. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 30. 

A respeito da história do município de Saloá, leia as 
afirmativas a seguir: 
I. O distrito foi criado com a denominação de São 

Sebastião, pela lei municipal nº 60, de 4 de março de 
1921, no município de Bom Conselho. 

II. Em 1939, teve seu nome alterado para Barro. Em 1944, 
passa a chamar-se Saloá. 

III. A sesmaria que deu origem às terras do município de 
Saloá pertencia a Gerônimo Burgos de Souza e Eça. As 
terras foram vendidas a Manuel da Cruz Vilela em 23 de 
julho de 1712. 

IV. O topônimo Saloá, que tem sua origem na língua macro-
jê, dos povos Fulniôs, habitantes da região, significa 
“areia” ou “barro”. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 


