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Caderno  
de Prova

 Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

este  � caderno de prova;
um  � cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-
ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova se:

faltam folhas e a sequência de questões, no total de 40, está correta. �
há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. �

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização  �
da prova.
Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife- �
rentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não  �
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
Não destaque folhas da prova. �

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova com-
pleto e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O 
gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

http://brusque.fepese.ufsc.br

Historiador
Dia: 13 de dezembro de 2009 • Horário: das 9 às 12 h  
Duração: 3 horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.
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Assinale a alternativa 1. correta, em relação ao texto.

( ) Há sugestão de possibilidade, em “onde pos-a. 
sam fazer desfiles”.

( ) Há sugestões de ironia no texto, como em “Há b. 
ditaduras que proíbem a reza do terço”.

( ) A palavra c. manias equivale a excentricidades, 
esquisitices.

( X ) A essência dos regimes totalitários é igual d. 
em qualquer parte do mundo, em qualquer 
época.

( ) Em “Há ditaduras” e “Já houve ditaduras” as e. 
formas verbais podem ser substituídas, res-
pectivamente, por Existem e existiram, sem 
alteração do sentido das frases em que os 
fragmentos se encontram.

Assinale a afirmativa 2. errada, em relação a esta frase:

Já houve ditaduras que não deixavam as pessoas ter 
listas telefônicas, no tempo em que elas existiam; 
eram consideradas segredo de estado.

( X ) A palavra a. Já tanto pode exprimir neste 
momento, como antecipadamente.

( ) As formas verbais b. deixavam e eram exprimem 
um fato com duração no passado.

( ) Em “as pessoas podem ter listas telefônicas” c. 
cabe a flexão do infinitivo, porque ele tem 
sujeito próprio.

( ) O pronome d. elas é ambíguo, porque há dois 
substantivos femininos no plural. Desejando 
referir-se ao último deles, basta substituir o 
pronome por outro: estas.

( ) A forma verbal e. houve exprime um fato 
que aconteceu em um tempo anterior ao 
momento da escrita (ou fala).

Português (8 questões)

E nisso que dá

Ditaduras, pelo mundo afora e em qualquer época, 
têm os seus próprios usos, costumes e manias. Há dita-
duras, por exemplo, que não gostam de portos, prin-
cipalmente se são grandes. Cidades com quilômetros 
de cais de frente para o mar, navios de outros países e 
muito entra e sai tendem a ser mais abertas, com uma 
circulação maior de gente, de ideias e de novidades; 
é mais difícil mantê-las isoladas do resto do mundo, 
e ditaduras ficam inquietas com isso. Outras gostam 
de avenidas bem largas, onde possam fazer desfiles e 
levar a passeio seus tanques de guerra — além de tor-
narem mais fácil a movimentação da tropa de choque 
da polícia, em caso de protesto público. Há ditaduras 
que proíbem a reza do terço, as que determinam quais 
roupas ou cortes de cabelo os cidadãos podem usar 
e as que só permitem o acesso da população a livros, 
filmes, músicas e espetáculos oficialmente aprovados 
pelo governo. Já houve ditaduras que não deixavam 
as pessoas ter listas telefônicas, no tempo em que elas 
existiam; eram consideradas segredo de estado. Os 
estilos podem variar, mas todos os regimes totalitários, 
naturalmente, têm coisas essenciais em comum, e 
essas não mudam nunca. Uma das que mais prezam é 
o culto sistemático à mentira.

J.R. Guzzo, in Veja, 25 nov. 2009, p. 194

Conhecimentos Gerais (20 questões)
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Assinale a afirmativa 5. condenável, quanto ao 
emprego de mesmo(s), mesma(s).

( ) Nós mesmas repudiamos atitudes ditatoriais.a. 

( X ) Aquele advogado acudiu o réu e ofereceu ao b. 
mesmo todo o auxílio jurídico possível.

( ) Eles se esqueceram de si mesmos, para ajudar c. 
o próximo.

( ) Um ditador, por si mesmo, é um mal para seu d. 
país.

( ) Uma ata deve trazer em si mesma tudo que e. 
foi tratado na reunião.

Analise o texto abaixo.6. 

Duvido que ele         a tarefa, se      

que ela não          para seu sucesso pro-

fissional nem          seu salário.

Assinale a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente os espaços.

( X ) continue – vir – contribui – recompõea. 

( ) continue – ver – contribue – recomponhab. 

( ) continue – vir – contribui – recomponhac. 

( ) continui – ver – contribue – recompõed. 

( ) continui – vir – contribue – recompõee. 

Assinale a alternativa gramaticalmente 7. errada.

( ) Vinte processos é pouco para mim; dou conta a. 
de muitos mais.

( ) Dezesseis por cento dos candidatos não com-b. 
pareceram às provas.

( X ) Dado, conforme me explicaram ontem, os c. 
resultados da pesquisa, se eu reaver o que 
nela investi ficarei satisfeita.

( ) O motivo por que estou aborrecido é que d. 
houve muita pressão para eu sair daquele 
grupo de trabalho.

( ) Vai fazer oito anos do torneio de tênis em e. 
que meu vizinho foi o esportista mais bem 
preparado.

Assinale a alternativa 3. errada.

( ) O travessão (linha 11) enfatiza a informação a. 
apresentada a seguir.

( ) O acento gráfico em b. países e proíbem obe-
dece à mesma regra gramatical.

( ) Em “é mais difícil mantê-las isoladas do resto c. 
do mundo” o pronome refere-se a “circulação 
maior de gente, de ideias e de novidades”.

( ) Em “d. onde possam fazer desfiles” o termo subli-
nhado refere-se a lugar físico; equivale a nas 
quais.

( X ) As vírgulas, em “acesso da população a livros, e. 
filmes, músicas e espetáculos”, foram empre-
gadas para enfatizar a oposição do autor do 
texto a qualquer forma de ditadura.

Considere as afirmações abaixo.4. 

O juiz, cujas atitudes nos referíamos há pouco, I. 
honra a magistratura catarinense.

Sempre aspirei a um cargo de chefia, porque II. 
prefiro mandar a obedecer.

Devo à conselho de meus pais o culto à III. 
verdades.

O ditador chegou àquele ponto em que nem IV. 
ele mesmo se tolera.

Quem lhe havia conhecido no colégio agora V. 
não lhe reconhece.

Ser bibliotecário, contador, engenheiro, eletri-VI. 
cista implica dedicação e amor à profissão.

Vossa Excelência esperava que lhe trouxésse-VII. 
mos a solução para seu problema?

Assinale a alternativa que indica as afirmativas grama-
ticalmente corretas.

( ) I, III, IV e VIa. 

( ) I, III, IV e Vb. 

( ) II, III, V, e VIc. 

( X ) II, IV, VI e VIId. 

( ) II, IV, V e VIe. 
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Estudos Sociais (7 questões)

Leia com atenção o texto.9. 

No dia 30 de novembro de 2009, data em que os 
acontecimentos históricos que deram origem à 
Novembrada completaram 30 anos, esses aconteci-
mentos foram relembrados pela imprensa do Brasil e, 
de modo especial, de Santa Catarina.

Sobre a Novembrada é correto afirmar:

( ) Durante as celebrações do centenário da a. 
proclamação da República, em Santa Catarina 
o governador do Estado e o presidente da 
República pretendiam homenagear Floriano 
Peixoto com a inauguração de uma estátua. 
Estudantes, sindicalistas e taxistas protesta-
ram com violência nas ruas de Florianópolis.

( X ) Quando o presidente do Brasil visitou a b. 
Capital de Santa Catarina para assinar convê-
nios e contratos para obras de infraestruturas 
e participar das festividades dos noventa anos 
da Proclamação da República, houve manifes-
tações de protestos da parte dos estudantes, 
donas de casa e taxistas.

( ) O Diretório Central de Estudantes da c. 
Universidade Federal de Santa Catarina dis-
tribuiu nas ruas de Florianópolis uma Carta 
à População na qual, além de denunciar a 
repressão política, os gastos públicos e os 
aumentos abusivos dos combustíveis, pre-
gava a luta armada.

( ) Os confrontos nas ruas de Florianópolis entre d. 
os críticos e simpatizantes do regime militar 
resultaram em ferimentos e mortes. Os presos, 
ameaçados pela Lei de Segurança Nacional, 
num gesto de conciliação do presidente 
da República, foram anistiados antes do 
julgamento.

( ) Foi uma manifestação popular nas ruas de e. 
Florianópolis contra a inflação, o desemprego 
e o achatamento salarial promovido durante 
o governo do general Ernesto Geisel, autor da 
expressão “anistia geral e irrestrita”.

Assinale a alternativa com a justificativa 8. errada 
para a frase apresentada.

( ) a. Encontramos a colega, onde perguntamos por 
você. Nessa frase, onde dá idéia de tempo; 
deveria ter sido empregado quando.

( ) b. Maiores informações sobre educação podem 
ser obtidas na Secretaria de Educação. Uma 
informação não pode ser maior ou menor. O 
correto, portanto, é Mais informações…

( ) c. Recusou-se à informar à ela o que debatemos 
na reunião. Jamais ocorre crase antes de 
verbos e de pronomes pessoais. O correto é 
Recusou-se a informar a ela…

( ) d. Diretora, preciso falar consigo agora. O pro-
nome consigo é reflexivo, isto é, somente 
pode referir-se ao sujeito da oração. O correto 
é Diretora, preciso falar com a senhora (com 
você/contigo) agora.

( X ) e. Eles inicializaram a reunião, para operacionali-
zarmos o que havíamos combinado. As formas 
inicializar e operacionalizar, embora revelem 
desconhecimento do vocabulário de nossa 
língua, já são aceitas pela norma culta. Ficaria 
incorreto, nesses casos, empregar, respectiva-
mente, iniciar e realizar: Eles iniciaram a reunião, 
para realizarmos o que havíamos combinado.
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Em relação ao vírus da 11. Influenza A/H1N12009, 
analise as afirmativas abaixo.

A Gripe Suína, identificada neste ano I. 
em vários os continentes, fez com que a 
Organização Mundial da Saúde declarasse a 
existência de uma pandemia.

Descobriu-se em 2009 que o vírus da Gripe II. 
Suína circulava nos mais diferentes continen-
tes e que sua transmissão ocorria através do 
consumo de derivados da carne dos suínos.

Apesar do nome Gripe Suína, o vírus da III. 
Influenza A/H1N12009 não é transmitido 
pelos porcos e é um novo vírus humano.

O uso de máscaras e a lavagem das mãos, pro-IV. 
cedimentos aparentemente simples adotados 
nos bancos, aeroportos e repartições públicas, 
impediram a transmissão e propagação do 
vírus da Gripe no Brasil.

Os cientistas afirmam que o vírus da Gripe V. 
Suína, fora do corpo de hospedeiros parece 
inanimado; porém, no interior de hospedeiros 
adequados, pode ser considerado o mais per-
feito parasita da natureza.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( ) Somente a afirmativa III é correta.a. 

( ) Somente as afirmativas II e V são corretas.b. 

( X ) Somente as afirmativas I, III e V são corretas.c. 

( ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.d. 

( ) Somente as afirmativas I, II, III, e V são corretas.e. 

Em relação ao Município de Brusque, analise as 10. 
afirmativas abaixo.

No início do século XX, em homenagem a I. 
Francisco Carlos de Araújo Brusque, presidente 
da Província de Santa Catarina, a Colônia 
Itajahy passou a ser chamada de Brusque.

Possui uma área de 280,66 km² e, segundo II. 
estimativa do ano de 2009, uma população de 
102.000 habitantes.

O processo de colonização de Brusque, cidade III. 
localizada no Vale do Itajaí-Mirim, teve início 
em 1860, quando 55 imigrantes alemães fun-
daram a Colônia Itajahy.

Imigrantes italianos tornaram-se vizinhos dos IV. 
alemães fundadores da Colônia. Mais tarde 
chegaram os poloneses, que trouxeram con-
sigo técnicas de tecelagem.

O Santuário de Nossa Senhora de Azambuja V. 
recebe todos os anos milhares de devotos e a 
cidade de Brusque é conhecida como Capital 
Catarinense do Turismo Religioso.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( ) Somente a afirmativa III é correta.a. 

( ) Somente as afirmativas I e III são corretas.b. 

( ) Somente as afirmativas II e V são corretas.c. 

( X ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.d. 

( ) Somente as afirmativas I, II, IV e V são corretas.e. 
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Sobre os fluxos migratórios no Brasil, é 14. correto 
afirmar:

( ) Mesmo com a descentralização industrial a. 
ocorrida no Brasil nos últimos anos, a Região 
Sudeste continua a atrair o maior número de 
migrantes de outras regiões.

( X ) Durante o século XX houve uma forte migra-b. 
ção para a Região Sudeste. Atualmente, a 
Região Centro-Oeste é a que mais atrai as 
populações migrantes de outras regiões.

( ) Os incentivos fiscais para instalação de indús-c. 
trias nos Estados do Nordeste e as grandes 
obras públicas transformarão esta na região 
que atrai o maior número de migrantes.

( ) O processo de interiorização industrial ocorrido d. 
nos últimos anos provocou migrações intrar-
regionais  e o deslocamento maior de pessoas 
para o interior dos Estados da Região Sul.

( ) Apesar da instalação de grandes empresas e. 
mineradoras na Região Norte, o saldo migra-
tório dos Estados daquela região continua 
sendo negativo.

Analise o texto abaixo.12. 

A poluição dos mares, rios e da atmosfera tem levado 

as autoridades mundiais a buscar novas alternativas 

energéticas, pois combustíveis fósseis respondem  

por mais de 80% da matriz energética mundial. 

A energia              é aquela 

que não polui, ou que polui menos. Os exemplos 

mais conhecidos desse tipo de energia são a energia 

hidroelétrica ,              e solar.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

( X ) limpa ; eólicaa. 

( ) limpa ; termoelétricab. 

( ) termoelétrica ; limpac. 

( ) eólica ; termoelétricad. 

( ) termoelétrica ; sustentávele. 

Sobre a crise que atingiu a economia mundial no 13. 
último ano é correto afirmar que:

( ) A China, pela forte base financeira que a. 
ostenta, adicionada às suas potencialidades 
exportadoras e à oferta de mão-de-obra, não 
sofreu os abalos da crise.

( ) No Brasil, o dinamismo da economia, impul-b. 
sionado pelos incentivos fiscais, conseguiu 
manter o processo de recuperação do nível de 
emprego dos anos anteriores à crise.

( ) As taxas de desemprego subiram em todo o c. 
mundo, porém, a qualidade dos empregos 
aumentou.

( ) O corte de vagas nos empregos atingiu, de d. 
modo especial, os trabalhadores mais qualifi-
cados e que percebiam os maiores salários.

( X ) A queda do PIB do último trimestre de 2008 e e. 
a retração da economia em 2009 expressam 
os efeitos da crise da economia mundial no 
Brasil.
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Legislação Municipal (5 questões)

De acordo com a Lei Orgânica do Município de 16. 
Brusque, assinale a alternativa correta.

( ) São poderes do Município, independentes e a. 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Judiciário 
e o Executivo.

( ) O Município de Brusque integra a República b. 
Federativa do Brasil e tem como fundamento 
a participação popular.

( X ) O exercício do poder sempre pressupõe c. 
a legalidade, a moralidade e a discussão 
democrática.

( ) Distritos são as porções contínuas e contíguas d. 
do território do Município, representando 
meras divisões geográficas deste.

( ) Constituem símbolos do Município de e. 
Brusque a bandeira, o hino e o brasão, não 
podendo a lei estabelecer outros símbolos.

É 17. correto afirmar acerca “Dos Orçamentos”, con-
forme disposto na Lei Orgânica do Município de 
Brusque:

( ) O orçamento anual compreenderá as altera-a. 
ções na legislação tributária.

( X ) É vedada a realização de despesas ou assun-b. 
ção de obrigações diretas que excedam os 
créditos orçamentários originais ou adicionais.

( ) O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias c. 
e os orçamentos anuais serão estabelecidos 
em leis de iniciativa do poder Legislativo.

( ) O plano plurianual compreenderá as orien-d. 
tações para a elaboração da lei orçamentária 
anual.

( ) As diretrizes orçamentárias compreenderão e. 
os gastos com a execução de programas de 
duração continuada.

Com relação ao livro de Charles Darwin 15. A Origem 
das Espécies e as ideias do autor, analise as afirmativas 
abaixo.

O livro, publicado há 150 anos e fundado em I. 
pesquisas no arquipélago das ilhas Galápagos, 
contém as teorias evolucionistas, e reforça as 
bases do Criacionismo.

Os indivíduos da mesma espécie são idênticos, II. 
do ponto de vista anatômico e fisiológico, e 
transmitem suas características de uma gera-
ção a outra.

Os indivíduos que tenham características que III. 
favorecem a sua sobrevivência viverão até a 
idade de reprodução e poderão transmitir aos 
seus descendentes as variações que favore-
cem a sobrevivência.

Charles Darwin negava a possibilidade de IV. 
alterações aleatórias no processo evolutivo 
das espécies, pois considerava que as altera-
ções genéticas resultavam da degeneração 
das mesmas.

Na repetição do mecanismo de herança e V. 
adaptação ao ambiente, sofrido durante 
várias gerações, Darwin identificava mudan-
ças graduais num grupo de indivíduos e a 
possibilidade de surgimento de uma nova 
espécie.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( ) Somente a afirmativa II é correta.a. 

( ) Somente as afirmativas I e III são corretas.b. 

( ) Somente as afirmativas II e V são corretas.c. 

( X ) Somente as afirmativas III e V são corretas.d. 

( ) Somente as afirmativas I, II, III e IV são corretas.e. 
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Conforme o Regime Jurídico dos Servidores 20. 
Públicos do Município de Brusque, o direito de a 
Administração Municipal promover ação disciplinar 
prescreverá:

( X ) em seis meses, quanto à advertência.a. 

( ) em três meses, quanto à censura.b. 

( ) em um ano, quanto à suspensão.c. 

( ) em três anos, quanto às infrações puníveis d. 
com demissão.

( ) em três anos, quanto às infrações puníveis e. 
com cassação da aposentadoria.

Dispõe o artigo 96 da Lei Orgânica Municipal:18. 

“O Prefeito poderá realizar consultas populares para 
decidir sobre assuntos de interesse específico do 
Município, de bairro ou de distrito, cujas medidas 
deverão ser tomadas diretamente pela administração 
municipal”.

Sobre as “consultas populares”, é correto afirmar:

( ) É vedada a realização de consultas populares a. 
nos 3 (três) meses que antecederem as elei-
ções para qualquer nível de governo.

( ) Serão realizadas no máximo 4 (quatro) consul-b. 
tas por ano.

( ) A votação será organizada pela Câmara c. 
Municipal no prazo de 2 (dois) meses após 
apresentação da proposta, com a participação 
do Poder Executivo.

( ) A consulta popular será realizada mediante d. 
proposta da maioria absoluta dos membros 
da Câmara ou pelo menos 10% (dez por cento) 
do eleitorado do Município, bairro ou distrito.

( X ) O Prefeito proclamará o resultado da consulta e. 
popular quando aprovada pelo voto da maio-
ria dos eleitores, exigida a manifestação de 
pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos 
eleitores envolvidos.

De acordo com o disposto na Lei Complementar 19. 
no 147, de 25 de setembro de 2009, assinale a alterna-
tiva correta acerca “Do Processo Disciplinar”:

( ) O prazo para conclusão da instrução não a. 
excederá 120 (cento e vinte dias), contados da 
data de publicação do ato de instauração do 
processo.

( ) A defesa do acusado poderá ser promovida b. 
por advogado constituído ou por defensor 
público ou dativo, proibida a defesa pela pró-
pria parte interessada.

( X ) Da revisão do processo não poderá resultar c. 
agravamento da penalidade aplicada.

( ) A juntada de documentos realizar-se-á neces-d. 
sariamente dentro do prazo de apresentação 
da defesa.

( ) Aplica-se subsidiariamente ao processo disci-e. 
plinar o Código Penal.



Prefeitura Municipal de Brusque

Página 10

Conhecimentos Específicos (20 questões)

Os achados arqueológicos das escavações realiza-21. 
das em Micenas, Tirinto e Tróia, os poemas atribuídos 
a Homero, Ilíada e Odisséia, e o poema de Hesíodo, 
Os trabalhos e os Dias, são fontes que nos permitem 
conhecer aspectos da história da Grécia anteriores ao 
ano 800 a.C. Esse período da história grega é conhe-
cido como:

( ) helenístico ou alexandrino.a. 

( ) clássico ou das artes.b. 

( ) de formação ou gênesis.c. 

( ) de Péricles ou troiano.d. 

( X ) micênico ou homérico.e. 

Sobre a educação espartana é 22. correto afirmar 
que:

( ) As mulheres recebiam desde a infância treina-a. 
mentos físicos e noções de dança, religião e 
literatura.

( X ) A educação dos esparciatas prolongava-se b. 
até a idade madura, a fim de eles se tornarem 
bons soldados e cidadãos leais.

( ) Ao completarem vinte anos, os jovens que c. 
se destacavam nos exercícios cívicos e mili-
tares recebiam o direito de ocupar cargos 
administrativos.

( ) Os meninos, a partir dos quinze anos de idade, d. 
passavam a ser educados pelo Estado e rece-
biam lições de civismo e treinamentos físicos.

( ) A partir dos sessenta anos os homens de e. 
Esparta eram liberados dos exercícios milita-
res, passando a ser sustentados pelo Estado e 
dedicando-se ao estudo da filosofia.

Entre os historiadores gregos, destacaram-se 23. 
Heródoto, conhecido como o “pai da História”; 
Xenofontes, discípulo de Sócrates e Tucídides.

Sobre o último dos historiadores elencados é correto 
afirmar:

( ) Viajou pela Grécia, Pérsia, Egito e Itália, a. 
colhendo dados significativos da cultura dos 
povos visitados e descreveu as guerras gréco-
pérsicas.

( ) Continuou os relatos da História Grega inicia-b. 
dos por Heródoto e Xenofontes e descreveu 
as campanhas militares das quais participou.

( X ) Relatou a Guerra do Peloponeso, baseando-se c. 
em fatos objetivos, rejeitando lendas, boatos 
e opiniões infundadas.

( ) Descreveu acontecimentos da história de d. 
Atenas como manifestações da vontade dos 
deuses, inaugurando uma historiografia épica.

( ) Seu escritos revelam um historiador preocu-e. 
pado com a veracidade da história, fundada 
em testemunhas que presenciaram os aconte-
cimentos descritos.

Durante largo período da Idade Média, os his-24. 
toriadores elaboraram suas narrativas com base 
nos acontecimentos que tinham testemunhado, ou 
naquilo que tinham lido ou ouvido falar sobre eles. A 
partir do século XII ainda confiavam na memória, mas 
reconheciam a sua fragilidade.

Assinale a alternativa correta sobre as fontes preferen-
ciais dos historiadores medievais, até o século XII.

( ) As fontes escritasa. 

( ) As crônicasb. 

( ) Os anaisc. 

( ) As exemplasd. 

( X ) As fontes oraise. 
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Sobre a legitimação da escravização de pessoas 27. 
nascidas na África e transferidas para o Brasil, durante 
o Período Colonial, é correto afirmar:

( ) Os portugueses adquiriram o direito de escra-a. 
vizar através da guerra justa.

( X ) Povos africanos se recusaram a aceitar a con-b. 
versão ao cristianismo.

( ) O sucesso da colonização dependia de mão-c. 
de-obra escrava, inexistente em Portugal.

( ) O espírito cruzadista dos lusitanos legitimava d. 
a escravização dos africanos.

( ) A escravização dos africanos era um direito e. 
garantido pelo Padroado.

Os missionários ibéricos tentaram converter ao 28. 
catolicismo os povos indígenas que encontraram na 
América e utilizaram vários recursos para evitar que 
fossem escravizados pelos colonos.

Identifique o que for correto sobre as atitudes prote-
toras adotadas pelos missionários ibéricos, em relação 
aos povos indígenas.

( ) Organizavam reduções, sob o pretexto de a. 
converter grupos indígenas, mas seu objetivo 
único eram de explorar a mão de obra indí-
gena de forma sutil.

( ) Fundaram aldeamentos nos quais armavam b. 
e treinavam verdadeiros exércitos, a fim de 
combater os bandeirantes e os grupos resis-
tentes à catequização.

( X ) Consideravam os grupos indígenas gentios, c. 
isto é, indivíduos que poderiam ser converti-
dos ao catolicismo.

( ) As reduções, os aldeamentos e a fiscalização d. 
dos missionários no cumprimento da legis-
lação impediu a escravização das nações 
indígenas.

( ) As atitudes tutelares adotadas pelos missioná-e. 
rios ibéricos em relação aos povos indígenas 
serviu de pretexto para a expulsão das ordens 
religiosas da América.

Analise o texto abaixo.25. 

Nascido na Inglaterra, difundido pela França, o  

           pregava a razão, a liberdade  

de espírito, a livre crítica e a            

religiosa, contrapondo-se ao peso da tradição, do dog-

matismo religioso e filosófico, do absolutismo eclesiás-

tico e monárquico e, em geral, a todos os preconceitos 

do passado.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas do texto.

( X ) Iluminismo ; tolerânciaa. 

( ) Renascimento ; liberdadeb. 

( ) Iluminismo ; tolerânciac. 

( ) Liberalismo ; convivênciad. 

( ) Iluminismo ; reformae. 

No livro 26. Mein Kampf, publicado em 1925, encon-
tram-se a doutrina e a filosofia política do nazismo. 
Sobre as idéias atribuídas a Adolf Hitler, é correto 
afirmar que o autor:

( ) considerava Cristo e Marx judeus e, por pre-a. 
garem mudanças sociais revolucionárias eram 
nocivos ao povo ariano.

( ) confirmava a veracidade da doutrina platô-b. 
nica da desigualdade natural dos indivíduos e 
da superioridade da raça ariana.

( ) fundamentou seu livro nas experiências c. 
adquiridas em combates durante a Iª Grande 
Guerra, nos quais a superioridade dos ale-
mães os fez vencedores.

( X ) desprezava os povos latinos, franceses e ita-d. 
lianos, considerando que deveriam ser reduzi-
dos à escravidão.

( ) tornava públicas suas teses racistas e, ao e. 
mesmo tempo, revelava os planos de expan-
sionismo que denominou Terceiro Reich.
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Leia o texto com atenção.30. 

Os fatos históricos falam por si mesmos e a História é 
ciência pura, formada pelos fatos cronológicos, que 
são objetivos, na medida que possuem uma verdade 
única em sua formação e não requerem a ação do 
historiador, para serem entendidos. O conhecimento 
histórico resulta daquilo que está contido nos fatos. 
A função do historiador é a de coletá-los, ordená-los 
e constatar, através da análise minuciosa e liberta 
de julgamentos pessoais, a sua validade. O papel 
do historiador é reconstruir os fatos, com os quais 
não tem nenhuma relação. Sua posição deve ser de 
neutralidade.

Sobre as afirmações do texto é correto afirmar que:

( X ) caracterizam posturas de historiador a. 
positivista.

( ) identificam características do estruturalismo.b. 

( ) revelam críticas veladas à História das c. 
Mentalidades.

( ) divulgam as idéias de Kant, sobre o papel do d. 
historiador.

( ) reproduzem parcialmente as teses de Vico.e. 

A exploração de ouro no Brasil, durante o século 31. 
XVIII, praticamente dobrou as reservas mundiais. 
Portanto, influenciou a economia de Portugal e de 
outros países.

Sobre a influência externa da mineração brasileira é 
correto afirmar:

( ) A tributação do ouro brasileiro financiou a a. 
construção do Mosteiro dos Jerónimos.

( X ) O ouro do Brasil foi uma das fontes monetá-b. 
rias da Revolução Industrial inglesa.

( ) As reservas em ouro permitiram a montagem c. 
do parque industrial português.

( ) A eficácia tributária e fiscalizadora impediu o d. 
contrabando de ouro.

( ) A legislação que tratava da exploração de e. 
ouro impediu a presença de estrangeiros nas 
minas.

Analise o texto abaixo.29. 

Pelo Tratado de               , 

os espanhóis entregavam os Sete Povos das Missões 

aos portugueses. Quanto aos jesuítas estabelecidos 

nas reduções, o tratado determinava que deveriam 

se mudar, com seus bens e os índios para território 

espanhol. Os índios e alguns jesuítas se recusaram 

a acatar tal decisão e, em 1756, foram atacados 

pelas tropas de Portugal e da Espanha. Iniciava-se 

a Guerra           , cujo saldo foi o 

massacre de muitos indígenas e a destruição dos Sete 

Povos das Missões.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas do texto.

( ) Santo Ildefonso ; Missioneiraa. 

( ) Utrecht ; Missioneirab. 

( ) Santo Ildefonso ; Guaraníticac. 

( X ) Madri ; Guaraníticad. 

( ) Madri ; Caibatée. 
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A reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad 34. 
no Irã foi contestada por suspeitas de fraude e provo-
cou manifestações de protesto, apesar de proibidas e 
reprimidas.

Sobre as idéias tornadas públicas pelo líder iraniano, e 
sobre a sua visita ao Brasil, é correto afirmar:

( X ) Ahmadinejad afirmou que o Holocausto é a. 
o mito do massacre dos judeus e que Israel 
deveria ser varrido do mapa.

( ) O presidente Lula recebeu o presidente do b. 
Irã, assinou acordos bilaterais, mas criticou 
os investimentos iranianos em projetos 
nucleares.

( ) Os protestos enfrentados pelo presidente c. 
iraniano em visita ao Brasil fizeram-no desis-
tir de viagens programadas para a Bolívia e 
Venezuela.

( ) Apesar de Lula não ter reconhecido a legitimi-d. 
dade da reeleição de Ahmadinejad, o iraniano 
reconheceu no brasileiro uma liderança que 
apoia seu programa nuclear.

( ) O presidente iraniano afirmou que não há e. 
homossexuais em seu país, porém decla-
rou que os considerava pessoas dignas de 
respeito.

Comparada com as constituições brasileiras ante-32. 
riores, a promulgada em 1934 era a mais democrática 
que os brasileiros haviam conhecido até então.

Sobre as inovações que a nova Constituição apresen-
tava, é correto afirmar:

( ) A legislação trabalhista entrou em vigor, mas a. 
a autonomia dos sindicatos foi subtraída.

( ) Foi implantado o sistema confederativo, b. 
que garantia a autonomia dos Estados e do 
Distrito Federal.

( ) O voto direto para a presidência da República c. 
garantiu a eleição de Getúlio Vargas para ocu-
par o cargo.

( ) Medidas nacionalistas vedavam o ingresso de d. 
recursos financeiros provenientes do exterior.

( X ) O voto secreto e o voto feminino foram oficia-e. 
lizados. A Justiça Eleitoral foi criada para orga-
nizar e fiscalizar as eleições.

Uma nova etapa da história do Brasil foi inaugu-33. 
rada com a vitória do movimento político-militar de 
1964. O modelo político e econômico adotado pelos 
vitoriosos tinha como base a ditadura política e o 
crescimento econômico acelerado. Porém, os recursos 
financeiros, elementos essenciais para impulsionar o 
crescimento econômico eram insuficientes.

Entre as medidas adotadas para solucionar as dificul-
dades financeiras destacaram-se:

( ) o aumento da taxa de reinvestimento, a pou-a. 
pança interna e a taxação dos investimentos 
externos.

( ) Os subsídios às exportações de manufatura-b. 
dos, a proteção da indústria nacional e a limi-
tação da margem de lucro das empresas.

( ) Os incentivos aos investimentos estrangei-c. 
ros, o aumento de salários e a ampliação da 
moeda circulante.

( X ) o crescimento da participação do Estado na d. 
economia, o incentivo aos investimentos 
estrangeiros e a obtenção de empréstimos 
externos.

( ) Investimentos estatais na edificação de gran-e. 
des obras públicas, aumento do poder aquisi-
tivo dos assalariados e oferta de crédito com 
juros baixos.
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Leia o texto com atenção37. 

Revolta, medo, alienação política e exclusão social 
fizeram parte do cotidiano dos brasileiros que 
tiveram que conviver com a repressão, a censura 
e a concentração de riqueza nas mãos de poucos. 
Acontecimentos ocorridos em Florianópolis, no mês 
de novembro de 1979, iriam sinalizar para o país que o 
limite do suportável se aproximava.

Sobre os acontecimentos históricos que se tornaram 
conhecidos como Novembrada, é correto afirmar:

( ) Estudantes, professores, sindicalistas e outros a. 
críticos do regime militar instalado em 1964, 
agrediram a escolta presidencial e depreda-
ram o Palácio Cruz e Souza, como forma de 
manifestar sua insatisfação com a crise eco-
nômica e com as prisões e a tortura praticada 
pelo regime.

( X ) Autoridades de Santa Catarina, juntamente b. 
com a comitiva que acompanhava o presi-
dente João Baptista Figueiredo, para come-
morar os noventa anos da República brasileira, 
decidiram inaugurar um monumento em 
praça pública em homenagem a Floriano 
Peixoto.

( ) A agressividade das manifestações não impe-c. 
diu que o monumento que homenageava 
Floriano Peixoto fosse inaugurado na data 
prevista, pois a colaboração dos simpatizan-
tes do regime militar e da Tropa de Choque 
garantiram a integridade da estátua do 
homenageado.

( ) A população de Florianópolis, reunida na d. 
Praça XV de Novembro, manifestava sua 
revolta, não contra a República, mas contra 
Floriano Peixoto, inspirador do nome da 
cidade. A pressão popular promoveu a realiza-
ção de um plebiscito no qual os simpatizantes 
do nome Desterro foram derrotados.

( ) As pessoas que testemunharam os aconte-e. 
cimentos conhecidos como Novembrada 
descrevem cenas de agressões verbais e inti-
midações, porém o desprestígio do regime 
era de tal magnitude que as tropas militares 
presentes não realizaram prisões.

Leia com atenção o texto apresentado.35. 

O antropólogo Claude Lévi-Strauss viveu no Brasil na 
década de 1930, lecionou sociologia na Universidade de 
São Paulo e realizou pesquisas junto a povos indígenas 
de Goiás, Mato Grosso e Paraná. Publicou os resultados 
das suas investigações com o título de Tristes Trópicos.

Sobre Lévy-Strauss é correto afirmar:

( ) Considerava a História uma ciência menor, a. 
pois fundada na subjetividade e em fontes de 
difícil comprovação.

( ) Foi positivista e com suas ideias inovadoras b. 
aumentou as possibilidades de resgate da his-
tória do passado, através da narrativa histórica.

( X ) Foi um dos principais divulgadores do c. 
Estruturalismo.

( ) Participou da Semana de Arte Moderna de d. 
1922, da fundação da Universidade de São 
Paulo e da Revista Annales.

( ) Estudou grupos indígenas do Brasil e concluiu e. 
que eles, pela condição de povos ágrafos, não 
produziam história e cultura.

Leia o texto com atenção.36. 

A partir da década de 1970, tornaram-se frequentes, 
entre os historiadores, abordagens interdisciplinares 
envolvendo a história e a antropologia, entre outras 
ciências, para compreender as tradições. Os historia-
dores que adotaram essa postura abandonaram os 
antigos esquemas teóricos generalizantes e elegeram 
para as suas investigações grupos particulares e perío-
dos específicos. A nova forma de abordagem resultou 
numa publicação significativa de trabalhos sobre 
gênero, minorias, hábitos e costumes.

Com base no texto e nos seus conhecimentos, assinale 
o que for correto.

( ) O texto identifica a forma de atuação dos a. 
historiadores estruturalistas.

( ) O texto identifica a postura dos historiadores b. 
positivistas.

( ) O texto faz referências aos historiadores das c. 
mentalidades.

( ) O texto trata de identificar as formas de atua-d. 
ção dos historiadores marxistas.

( X ) O texto caracteriza a forma de atuação dos e. 
seguidores da História Cultural.
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Leia com atenção a manchete estampada na capa 40. 
do jornal Diário Catarinense, na edição do dia 29 de 
outubro de 2009: “IPI reduzido para móveis e materiais 
de construção”.

Sobre a desoneração fiscal praticada pelo governo 
federal nos últimos meses, é correto afirmar:

( X ) Produtos construídos com madeira, aço a. 
e plástico sofreram redução do IPI de 5%, 
medida considerada positiva para o setor, que 
também sofre dificuldades para exportar, em 
função do câmbio.

( ) Na mesma edição do jornal mencionado b. 
acima, o ministro da Fazenda anunciou a redu-
ção de IPI do material escolar, de 7% para 0%.

( ) Para compensar as perdas com a desoneração c. 
fiscal dos setores moveleiro e da construção 
civil, o ministro da Fazenda anunciou a reti-
rada da redução de IPI dos automóveis.

( ) A crise financeira mundial do último ano e o d. 
câmbio afetaram as exportações brasileiras 
de móveis, porém a recuperação do setor foi 
mais rápida que o conjunto da indústria.

( ) As declarações das lideranças da indústria e. 
moveleira de Santa Catarina revelam pessi-
mismo, pois consideram que as medidas de 
desoneração fiscal do setor chegaram muito 
tarde.

Analise o texto abaixo.38. 

Em 1821 a Colônia Itajahy foi elevada à condição  

de           , passando a se chamar São 

Luiz Gonzaga. Nove anos mais tarde passou a ser cha-

mado oficialmente de           , nome 

ostentado até hoje. Juntamente com Blumenau, foi 

uma importante base de irradiação colonizadora.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas.

( ) paróquia ; Itajaía. 

( ) freguesia ; Brusqueb. 

( X ) município ; Brusquec. 

( ) paróquia ; Itajaíd. 

( ) município ; Itajaíe. 

Leia o texto com atenção39. .

Teriam ingressado no Brasil, entre 1820 e 1955, apro-
ximadamente, 5 milhões e duzentos mil imigrantes. 
Entre eles, 130 mil poloneses.

Assinale a alternativa correta, sobre a presença do 
poloneses no Brasil.

( ) Inicialmente instalados no interior de São a. 
Paulo, os poloneses não se adaptaram ao sis-
tema de parceria e muitos retornaram ao país 
de origem.

( ) A harmonia da convivência com imigrantes b. 
alemães e italianos católicos incentivou a 
vinda de novos grupos de poloneses para a 
região de Brusque.

( ) As razões do deslocamento de famílias polo-c. 
nesas, do Vale do Itajaí para o Paraná, envol-
veram conflitos salariais e as limitações para 
atividades industriais.

( X ) Os poloneses instalados em Brusque, com d. 
suas experiências de mecânicos e tecelões, 
contribuíram significativamente para a indús-
tria têxtil.

( ) A razão principal do deslocamento das famí-e. 
lias polonesas para o Brasil é identificada nas 
perseguições religiosas movidas pelos protes-
tantes alemães, que dominavam a Polônia.
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